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PROF. DR. IOANA BOTH 
Universitatea „Babeş-Bolyai” – Cluj-Napoca 

Alegoriile iubirii în poezia eminesciană 

 
Conferinţa de deschidere a lucrărilor  

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” 

Sîntem, probabil, singura cultură modernă în care scriitorul 

naţional este atît de studiat încît bibliografia sa exegetică formează un 

domeniu aparte, cu un nume intraductibil: „eminescologie”. E, 

desigur, o soluţie comodă pentru aceia care se legitimează prin 

obiectul, iar nu prin calitatea ştiinţifică a studiilor lor. Recunosc, 

prefer insistenţa cu care Ioana Em. Petrescu spunea „nu sînt 

eminescolog, sînt poetician”. „Intraductibilitatea” domeniului nu e 

străină de dificultatea pe care strategiile noastre culturale o acuză în 

„exportarea” lui Eminescu către cultura europeană actuală. 

Şi totuşi, principala problemă a studiilor consacrate lui 

Eminescu rămîne, după un secol de posteritate, aceasta: a orientării lor 

fundamentale; cu o sintagmă din limbajul programatorilor (pe care îmi 

asum riscul de a o metaforiza), voi spune că majoritatea bibliografiei 

„eminescologice” rămîne, ca în vremea lui Maiorescu ori Gherea, 

„orientată [către] obiect”, iar nu, cum ar trebui, „orientată [către] 

concept”. Se scriu, adică, multe studii despre Eminescu, proba de 

legitimare supremă este „monografia”. Destul de recent, acesta este 

cazul volumului Mihai Eminescu, de Caius Dobrescu (Braşov, Aula, 

2004), care conţine o viziune foarte interesantă asupra modernităţii 

ideologice a operei eminesciene, aplică inteligent perspectiva teoretică 

a lui Virgil Nemoianu despre romantism la Eminescu, dar nu are – în 

construcţia sa – o cuprindere monografică. Nici nu era cazul, adaug, 

pentru că subiectele cu-adevărat valide rezistă în sine şi nu Eminescu 

este miza lor, ci paradoxurile modernităţii noastre literare. Impunerea 

formulei monografice (editorul? grila unei cariere universitare?) 

încarcă inutil textul critic. 

Da, e-adevărat, se întîmplă şi ca monografia unei teme să 

genereze o perspectivă exegetică nouă, captivantă; aici nu este vorba 
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despre noutatea metodei, ci despre calitatea interpretării şi a 

exerciţiului comparatistic: mă refer la una din cele mai substanţiale 

cercetări asupra Melancoliei lui Eminescu (de George Gană; 

Bucureşti, FCR, 2002). Ea ar putea servi de contraexemplu opţiunilor 

mele, dar, de fapt, ceea ce construieşte comentariul critic este 

„portretul” unei dimensiuni esenţiale a modernităţii, a apusului de 

zeitate şi a asfinţirii de idei... 

Foarte rare sînt, în schimb, studiile româneşti care, vizînd 

discutarea sau construirea unor concepte teoretice ale literaturii 

generale, se opresc asupra operei lui Eminescu (sau a construcţiei 

figurii identitare „Eminescu”) pentru a le „testa”. E-adevărat, de multe 

ori atari demersuri sînt receptate tot ca studii „despre Eminescu”. 

Revin la exemplele care îmi sînt, ca editor, familiare, pentru a mă 

întreba cît e de limpede, în „eminescologie”, că miza volumelor Ioanei 

Em. Petrescu, devenite clasice, precum Eminescu. Modele 

cosmologice şi viziune poetică (1978, II-1994) şi Eminescu şi mutaţiile 

poeziei româneşti (1989), sînt conceptele de „model cosmologic”, 

respectiv de „mutaţie”, iar nu opera eminesciană (în exclusivitatea sa 

autotelică)? La fel, în multe din studiile „de eminescologie”, restituite 

postum în Ioana Em. Petrescu, Studii de literatură română şi 

comparată (Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005), reflecţia 

autoarei se centrează asupra prozei eminesciene, interesată fiind de 

cum anume deromanticizarea formelor sale discursive devine o cale de 

acces către paradigmele fundamentale ale modernităţii. Iar textele 

consacrate exegezei eminesciene (un adevărat deliciu de vivacitate 

polemică) subîntind o – încă, nescrisă –istorie a ideilor literare 

româneşti din ultimele decenii ale secolului XX. 

În spiritul acestor consideraţii, şi pentru a răspunde invitaţiei 

organizatorilor acestui prestigios colocviu naţional de a vorbi despre 

posibile direcţii în cercetarea actuală a operei eminesciene, voi 

prezenta în cele ce urmează opţiunea mea, personală (şi profesională) 

în interiorul cîmpului specialistic pe care l-am configurat anterior. Nici 

eu nu mă consider „eminescolog”, ci poetician... 

Este vorba despre schiţa unui proiect de cercetare în curs, ce 

pleacă de la convingerea mea, formată în timpul pe care, de-a lungul 

ultimilor 20 de ani, l-am consacrat studierii şi predării lui Eminescu, 
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că aceasta din urmă pune în cauză „teoria” în apele cele mai liniştite, 

cele mai accesibile – aparent – ale scrierilor sale. 

De aceea, îmi recunosc o anume plăcere subversivă a teoriei, 

atunci cînd – pentru a mă apropia de configurarea alegoriei, ca indice 

paradigmatic al modernismului – îmi sprijin paşii pe o „close reading” 

a unora din textele eminesciene cu aparenţele cele mai „calme”, a unor 

texte care sînt exemplele predilecte ale unei critici tematice cuminţi, 

encomiastice şi „leneşe” (sau, în sens vattimian, „slabe”), ce nu 

găseşte în opera lui Eminescu decît ceea ce pornise ea însăşi să caute: 

cultul înaintaşilor, poetul îndrăgostit de iubire mai mult decît de 

femeie, reactivarea în cod romantic a temei poeziei orfice etc. De aici, 

din reflexele leneşe ale lecturilor prudente, urmînd trasee cartografiate 

de mai bine de un secol, de „primii exploratori” ai operei, se nasc şi 

continuă să se alimenteze poncifele „diehard” ale teritoriului: despre 

„ultimul mare romantic european”, despre poetul „iubirii absolute”, 

despre „armonia limbii sale poetice” şi – vai! - atîtea altele. Un demers 

orientat spre cristalizările conceptuale trebuie să le reviziteze critic, pe 

toate acestea. Pentru că, în scrierile eminesciene, temele romantice 

(consacrate de uzaje celebre, deja, în vremea lui Eminescu) sînt, de 

fapt, puse la încercare, reluate – uneori, cu marcaje discrete ale 

„citării”, ale referinţei intertextuale (ironice, subversive prin definiţie) 

– pentru a exprima alegoric o nouă paradigmă, o nouă mentalitate, pe 

care – cu beneficiu de inventar – aş numi-o „postromantică”, deşi cred 

că ea este (în această ocurenţă nespectaculoasă şi neaşteptată a sa) 

însăşi paradigma modernismului major european. 

Aşadar, consider că opera eminesciană este un „teritoriu” de 

studiat pentru a vedea cum se naşte, în literatura română a sfîrşitului 

de secol XIX, alegoria ironică, a post-romantismului, în sensul în care 

este ea teoretizată de către Paul de Man, cu precădere în volumul 

Alegorii ale lecturii. De Man este unul dintre cei mai interesanţi 

teoreticieni care s-au ocupat de paradigma romantismului european – 

şi de implicaţiile sale ideologice – în ultima jumătate de secol. Mă 

interesează teoriile lui Paul de Man în sensul în care încerc să văd ce 

aduce nou pentru teorie desprinderea de romantism şi intrarea în 

paradigma modernistă, aşa cum o execută scrierile eminesciene. Or, 

Paul de Man teoretizează un concept fundamental pentru osatura 
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acestei treceri – este vorba despre alegorie, pe care o de- şi 

reconstruieşte pentru a susţine „elaborarea şi deconstituirea unui 

sistem de transformări tropologice” din care să rezulte înţelegerea 

lecturii ca un proces „în care retorica este o înlănţuire perturbatoare a 

tropilor şi a persuasiunii sau [...] a limbajului cognitiv şi a limbajului 

performativ” (Paul de Man 1989: 17-18). Considerînd că orice limbaj 

este figurativ (unul din postulatele teoriei sale), Paul de Man extrage 

dintr-o asemenea redefinire a lecturii o serie de consecinţe importante 

pentru caracterul indecidabil al sensului. În consecinţă, consideră Paul 

de Man, nu se poate vorbi niciodată despre o cunoaştere directă, prin 

lectură, a sensului unui text dat. Orice text este, prin natura sa 

(ireductibilă), ilizibil. Ceea ce poate susţine, cred (de pildă), o 

reconfigurare semantică a manuscriselor „nebuniei eminesciene” 

(Călinescu dixit, şi după el toţi...) de exerciţii metrice, o regîndire 

critică a scenariilor ilizibilităţii în textele declarate de editori „fără 

sens” din atelierul Odei (în metru antic). Şi, asemeni Odei în metru 

antic, multe din postumele eminesciene, peste care eminescologia a 

trecut pronunţînd verdicte şi construind axiologii, se pot redeschide 

ochilor noştri în chip nou. 

După cum, un exerciţiu de „close reading”, urmărind miza 

alegorică modernistă pe un text hipercunoscut precum Epigonii, ne 

rezervă (cred) surpriza unui blocaj interpretant. Este Epigonii un 

elogiu al înaintaşilor, cum scrie tînărul Eminescu, explicit, către Iacob 

Negruzzi? Dar multe din elogiile anterioare, semnate de tînărul autor 

proaspăt debutat în „Familia” orădeană, frizau pastişa, iar acest tip de 

dialog intertextual e de natură să submineze tocmai encomionul 

aparent; să ne amintim de primele ieşiri la rampă, cuminţi, ale 

tînărului poet, cu poeme foarte bine realizate formal – în forme 

cunoscute: O călărire în zori „în stil Bolintineanu”, De-aş avea „în stil 

Alecsandri”, La Heliade „în stil heliadesc”. Este Epigonii ceea ce 

spune autorul că este? Nu cumva ne aflăm aici într-o situaţie 

exemplară de non-suprapunere între ceea ce textul spune (declară, 

oarecum programatic) şi ceea ce acelaşi text arată (demonstrează, 

prin construcţia sa)? Pentru că, dacă nu ne lăsăm orbiţi de 

„explicitările programatice”, vedem cum Epigonii se pretează 

deopotrivă şi lecturii ca o declaraţie-program pentru o altă poetică 
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decît aceea a înaintaşilor, poetica modernismului, ludic, ironic, non-

transcendent, repetitiv şi glosatoriu? Sau – ceea ce e încă mai 

interesant, pentru că relevă o construcţie retorică subversivă, de mare 

subtilitate – textul scoate în faţă, foarte vizibil, elogiul înaintaşilor 

(„oda”, în partea întîi) pentru a dezvolta alături de aceasta, ironic, 

opţiunea sa pentru o altă poetică („satira”, în partea a doua), şi lasă 

cele două paradigme într-un raport ireconciliabil, însuşi efortul de a le 

pune de acord fiind de natură să blocheze lectura, să ne arunce în 

„ilizibil”. Formulele figurante majore ale maturităţii eminesciene, 

identificate de D. Popovici în odă şi satiră, nu sînt numai 

componentele unei antiteze. Paradigma lor – în termeni demanieni – 

„constă dintr-o figură (sau un sistem de figuri) şi deconstrucţia 

acestuia. Dar, de vreme ce modelul nu poate fi închis de către o lectură 

finală, el generează, la rîndul lui, o suprapunere suplimentară, figurală, 

care narează ilizibilitatea naraţiunii anterioare. [...] putem numi 

asemenea naraţiuni de gradul al doilea (sau al treilea) alegorii” (Paul 

de Man 1979a: 205). 

Întemeindu-mă pe asemenea opţiuni de lectură, aş vrea să mă 

refer în cele ce urmează la un topos romantic (şi la textele eminesciene 

care îl ilustrează) consacrat de uzaj, pe care sîntem adesea tentaţi să îl 

re-citim cu ochi cuminţi. Pentru că – obiectivîndu-l – Eminescu pare 

să nu inoveze, ci (dimpotrivă) să se sprijine pe reţetele consfinţite de 

modelele sale romantice majore, cărora le dă haine de imagini şi 

amestecă – din nou – rapelul livresc al unor obiectivări anterioare, 

celebre, ale temei, cu un imaginar marcat eminescian. Este vorba 

despre tema erotică şi – în particular – despre motivul dialogului în 

pereche, ce consfinţeşte în scenariul erotic eminescian armonia 

restabilită, împlinirea iubirii, fericirea unui cuplu care reface 

androginul mitului platonician şi resubstanţiază, cu o aceeaşi mişcare 

constructivă, imaginile clişeizate. Un adevărat topos al idilelor 

eminesciene, „scena perechii” străluceşte de intensitatea imaginilor 

poetice, dar apele ei sînt liniştite, fericite, „cuminţi”, adică – conforme 

aşteptărilor unui cititor avizat, ce recunoaşte aici ocurenţe noi ale unui 

loc comun al romantismului major european. 

Or, am convingerea că unele din cele mai interesante inovaţii 

eminesciene se nasc sub aparenţele unor asemenea teritorii ale figurii 
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poetice consacrate anterior. Că – dacă vreţi – apele liniştite ale poeticii 

eminesciene sînt înşelătoare şi adînci, punînd în cauză tocmai 

conceptele pe care par a le ilustra. Şi că, din asemenea teritorii, 

depăşirea romantismului major european către o sensibilitate 

modernistă este cu atît mai insidioasă, mai curajoasă, mai inovatoare. 

Din raţiuni de economie a timpului, îmi voi sprijini 

demonstraţia pe doar trei asemenea „scene ale perechii”, aparţinînd 

unor momente diferite din istoria internă a creaţiei, respectiv 

obiectivînd diferit recursul la figura ironică, modernistă, a alegoriei. 

 

1. Cel dintîi este un text peste care ochii căutători de nou ai 

exegezei trec ca peste o „arătură cunoscută” a idilei amoros-

convenţionale: Locul aripelor (poezie de tinereţe, din 1869). Primele 

şase strofe (din totalul de şapte!) construiesc un suspense întemeiat pe 

atragerea cititorului în eufemismele consacrate de uzajul liricii minore, 

sentimental-senzuale, a secolului 19, pentru imaginarul intimităţii 

corpului iubitei. O scenă de intimitate, o scenă cu reflexe de budoar, 

cu „dansuri” prestabilite de convenţia erotică, în care el e curajos şi 

înnebunit de pasiune, ea mai nu vrea, mai se lasă. Intensitatea 

emoţională creşte de la primul gest al desfacerii corsajului, la sărutul 

pasional şi explicit al sînilor. De la: „Strecor degetele mele printre 

buclele-ţi de aur,/ Raze cari cad în valuri pe un sîn ce n-am văzut,/ 

Căci corsetul ce el-ascunde e o strajă la tezaur,/ Iară ochii-ţi, 

gardianii, mă opresc şi mă sumut...”, la: „Tu surîzi cu nencrezare? 

...Cît de rea eşti tu, copilă!/ Lasă ca sub gazul roşu eu la sînii-ţi să 

pătrunz,/ Să deschei corsetul ista... Tu roşind să rîzi gentilă,/ Eu s-

apăs fruntea-mi arzîndă între piepţii albi, rotunzi”. Respiraţia 

expectativei eului îndrăgostit îşi transferă ritmul emoţionat, gîtuit, 

aşteptării cititorului de a vedea corpul la a cărui „ritualică” dezgolire 

fusese invitat să asiste, nu? Ce mai poate urma după o asemenea 

strofă? Ce fel de punct culminant? Ironic, poetul ne mai face să 

aşteptăm preţ de o strofă; întrebarea cu care suspendă încă împlinirea 

presupusei îmbrăţişări e cum nu se poate mai ...explicită? Demnă de 

crezare: „O, de-ai şti ce caut eu...”. Şi capcana întinsă cititorului, ca şi 

„iubitei” aţîţate de emoţia suspendată se închide ironic în ultimul vers 

al poemului, care răstoarnă percepţia anterioară a topoilor erotici, 
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idilici, senzuali, de gamă minoră, pe care crezusem că îi recunoaştem 

în text aşa cum „iubita” fusese încurajată să identifice în gesturile 

căutătoare ale îndrăgostitului pasiunea carnală ce încerca limitele 

decente ale dicibilului. Ultimul vers mărturiseşte o căutare de cu totul 

altă natură: nu trupul iubitei, ci „Locul aripelor albe le-aş căta-n 

delirul meu”, nu cunoaşterea erotică a cărnii, ci semnul unei 

transcendenţe pentru care iubirea e doar instrumentul vremelnic al 

cunoaşterii. Nu pe tine te caut, aşadar, nu trupul tău senzual şi 

fierbinte sub vorbele mele, ci lumea cealaltă, angelică, spirituală, în 

care caut să ajung... Ultimul vers al poemului blochează mecanismele 

lecturii anterior încurajate, şi subverteşte tocmai clişeele erotice pe 

recunoaşterea cărora se întemeiase aceasta. Scena erotică devine astfel 

alegoria tensiunii dintre două paradigme diferite ale cunoaşterii 

poetice. „Cum să citim „corect” Locul aripelor?” e o întrebare ce 

rămîne, cred, fără răspuns, în mod semnificativ pentru sensul alegoric 

ce i se cuvine. 

Alegoria iubirii este, aici, de fapt, o alegorie a cunoaşterii şi a 

lecturii, ce exprimă în mod oblic – ca orice trop – imposibilitatea de a 

„citi” un text care se construieşte şi se deconstruieşte deopotrivă. 

 

2. Este ceea ce se întîmplă în postuma eminesciană din 1872, 

Odin şi poetul, cunoscută ca artă poetică neterminată, rămasă în 

atelierul miticei lăzi cu manuscrise. Poemul se structurează ca 

„naraţiune” a cunoaşterii modelului perfect armonios de poeticitate. 

Mai întîi, poetul refuză realul în care se simte inadecvat, şi poeticitatea 

care îi corespunde acestuia: „Ei cer să cînt... durerea mea adîncă/ S-o 

lustruiesc în rime şi-n cadenţe/ Dulci ca lumina lunei primăvara/ Într-

o grădină în Italia... [...] Să reciteze versuri de-ale mele/ Spre-a 

coperi cu-espresia adîncă/ Unei simţiri adevărate – nişte mofturi...”. 

În căutarea publicului adecvat discursului său poetic, poetul îşi 

înscenează coborîrea la zei, în marea îngheţată, unde Odin şi ceilalţi 

zei nordici benchetuiesc in aeternum, alături de panteonul dacic. El îşi 

oferă cîntecul pe rînd satiric, mesianic, demascator şi respectiv orfic 

acestora, iar zeii îl refuză, dîndu-i în schimb darul poeziei perfecte, al 

„adevăratei frumuseţi”. Odin îi vorbeşte astfel, înainte de momentul 

culminant al revelaţiei adevăratei poezii, sinonime, se înţelege, cu 
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adevărata frumuseţe: „Sărman copil – zice bătrînul zeu - / De ce 

răscoleşti tu toată durerea/ Ce sufletul tău tînăr a cuprins?/ Nu crede 

că-n furtună, în durere,/ În arderea unei păduri bătrîne,/ În arderea şi 

amestecul hidos/ Al gîndurilor unui neferice/ E frumuseţea. Nu – în 

seninul,/ În liniştea adîncă sufletească,/ Acolo vei găsi adevărata,/ 

Unica frumuseţe...”. 

Nimic mai eroic-romantic decît o asemenea poveste a cuceririi 

poeticităţii printr-o călătorie de cunoaştere a eului liric, inadaptat, 

îndrăgostit, etern nefericit, tenebros, mascat şi damnat. Aş îndrăzni să 

remarc că Eminescu „supraîncarcă” textul cu semele poeticităţii 

romantice, ca şi cum ar vrea să ne atragă într-o cursă a lecturii, printr-o 

„stîngace” hiperprotecţie a sensului (dar la Eminescu-pastişardul, atari 

stîngăcii stilistice sau retorice sînt cel puţin suspecte...). Exegeza 

citeşte îndeobşte aici o experienţă „tipică” de cunoaştere romantică, cu 

coborîrea ei pe lumea cealaltă, cu tot... Dar „poezia adevărată”, 

revelată de zei, aşteptată de construcţia în crescendo a poemului, la 

nivel retoric, urmînd momentului de suspense dramatic bine înscenat... 

poezia „adevărată‖, ca revelaţie ultimă, nu se rosteşte deloc, textul 

sfîrşeşte în tăcere – şi nu cred că avem de-a face, cum se spune 

îndeobşte, cu un poem neterminat din atelierul scriitorului, ci cu un 

poem terminat în tăcere (reflex al criticii moderniste a limbajului) şi în 

indecidabil. În locul poeziei adevărate, ni se oferă scena perechii 

refăcute sub semnul erosului: zeii îi dau poetului o femeie-înger în 

care, platonician, anamnetic, acesta îşi recunoaşte jumătatea pierdută 

anterior. Cîntecul lui se suspendă în chiar clipa în care îşi declară 

iubirea: „Să cînt? Dar oare la a ta privire/ Nu amuţeşte cîntul de-

admirare - / Nu eşti un cîntec însăţi – cel mai dulce...?”. 

Este Odin şi poetul un poem neterminat sau – consecvent 

acestei poetici subsidiare, care se arată în contratimp faţă de ceea ce 

textul spune (dacă admitem că el „spune” căutarea romantică a poeziei 

perfecte) ca tăcere – este un poem care se încheie în tăcere, poezia 

adevărată, ca şi iubirea împlinită nemaiavînd nevoie de cîrjele 

logosului? Nu putem citi mai departe Odin şi poetul, pentru că poezia 

adevărată, fiind tăcere, este ilizibilă. Ilizibilitatea ei „nu este localizată 

în cititor, ci în textul însuşi, cu toate că incapacitatea textului de a se 

stăpîni pe sine generează în cititor o incapacitate similară de a stăpîni 
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textul, [... Iar] numele destul de ciudat pe care Paul de Man îl dă 

acestei «suprapuneri figurale suplimentare» este acela de alegorie” 

(Joseph Hillis Miller 1991: 345). Ilizibilitatea textului este dată de 

faptul că el „nu practică ceea ce predică” (Paul de Man 1989: 37). 

 

3. Acelaşi lucru se citeşte în scenele idilei lui Sarmis, din 

atelierul poemului eminescian Gemenii, care sînt construite pe toposul 

romantic al comunicării perfecte, în pereche, in presentia. În aceste 

idile rămase în manuscris, dimpreună cu întreg proiectul de poem, 

„suspendat”, cei doi parteneri ai cuplului sînt de faţă, singuri, izolaţi 

chiar (în barcă! pe apele înserării primordiale, ca o pereche adamică 

etc., etc.), îşi vorbesc şi ... îşi declară iubirea!? Aşa s-ar zice, pentru că 

– în logica apoetică a exegezei – ce să facă altceva? O lectură 

apropiată şi neleneşă a idilei relevă însă faptul că, în însuşi miezul 

acestui topos al comunicării, cei doi nu comunică, nu se ascultă unul 

pe altul şi nu se adresează, de fapt, unul altuia: Sarmis îi spune lui 

Tomiris cum a văzut-o altădată, cîndva, şi n-o mai vede acum (iar 

vederea ei i-a inspirat nu iubirea, ci accesul la transcendenţa cosmică): 

„De cîte ori, iubito, mă uit în ochii tăi,/ Mi-aduc aminte ceasul cînd te-

am văzut întăi/ [...] În veci/ Nu voi uita cum tîmpla c-o mînă 

netezind...” etc., pînă la triumfătoarea frază „Nu te-a mai văzut nimeni 

cum te văzusem eu!”, care consacră acest discurs despre o absenţă, 

subvertind tocmai calitatea prezenţei iubitei alături, aici, acum, în 

luntrea armoniei regăsite. Fireşte, în replică, Tomiris invocă moartea. 

Privirea „lui”, întoarsă spre trecut, o ucide: „Copile! N-o să mîntui?/ 

Căci fioros de dulce pe buza ta cuvîntu-i.../ Şi cît de mult ridici tu în 

gînd pe-o biată roabă!/ Comoara ta din suflet e singura-mi podoabă,/ 

Cu focul blînd din glasu-ţi, iubite, mă cutremuri,/ De-mi pare o 

poveste de-amor din alte vremuri./ Şi ochiul tău adînc e şi-n adîncime 

tristu-i,/ Cu umeda privire tu sufletu-mi îmi mistui!”. 

În majoritatea fragmentelor aflate în atelierul poemului, Sarmis 

rosteşte mereu „ceea ce vede”; în scena culminantă, a blestemului de 

la nunta fratelui său Brigbel, discursul lui se rosteşte în numele unei 

priviri vizionare a ochiului întors de la formele lumii spre esenţe: 

„Nebunul nalţă dreapta, se uită lung la el...”. În numele aceleiaşi 

priviri, el cheamă pe cei din sală să vadă zeul căruia îi adresează 
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blestemul: „Priviţi-l cum stă mîndru...”. Zeii îl răsplătesc apoi cu darul 

ambiguu al privirii deschise în eternitate, al privirii fără pleoape, 

îngheţate. Acelaşi este ochiul vizionar care o văzuse pe Tomiris, spre a 

rosti apoi, orgolios, fraza-cheie a discursului privirii îndrăgostite: „Nu 

te-a mai văzut nimeni cum te văzusem eu...”. 

Idila proiectului Gemenii se construieşte ca o scenă erotică 

tipică – prin componentele sale de imaginar: cei doi, Sarmis şi 

Tomiris, se află împreună, faţă în faţă, fericiţi, plutind în ghiocul unei 

luntri pe apele primordiale ale înserării care reface (firesc, la 

Eminescu) naşterea cosmosului din marea increatului prim. O refacere 

a perechii la originile timpului şi în centrul securizant al lumii 

matriciale. Ce poate fi mai perfect, mai „împlinit” pentru o poveste de 

dragoste? Cum să nu fie comunicarea celor doi perfectă la rîndul său? 

Şi – mai ales – de ce? De unde germenele imperfecţiunii, care 

subverteşte armonia aruncînd supoziţia imperfecţiunii asupra unui 

moment culminant privilegiat prin toate elementele explicite care îl 

construiesc? 

Să recitim idila de aproape. Primele patru strofe descriu cadrul 

de natură, înserarea, în care stelele şi insulele se nasc umede din mare. 

Mişcările sînt ascendente şi simetrice („Cresc valurile mării şi ţărmul 

negru creşte...”), sau întregitoare, pentru că în apele primordiale se 

oglindesc elementele cosmosului renăscut. Ivirea perechii de 

îndrăgostiţi, în luntrea ghioc plutind pe ape, se înscrie organic în 

această constelaţie de simboluri. Cei doi nu sînt însă îmbrăţişaţi şi 

gestul apropierii fizice (care instituie, ambiguu, şi distanţa dintre 

parteneri) aparţine exclusiv femeii. El precede monologurile fiecăruia, 

respectiv ultimul închide scena, înainte de revenirea refrenului, 

alcătuit din patru versuri, un laitmotiv cu evidente sugestii thanatice: 

„Se clatin visătorii copaci de chiparos/ Cu ramurile negre uitîndu-se 

în jos,/ Iar tei cu umbra lată, cu flori pînă-n pămînt/ Spre marea-

ntunecată se scutură de vînt...”. Contrapunîndu-se mişcărilor 

ascendente ale „Facerii” din deschiderea idilei, laitmotivul numeşte, 

alegoric, sensul indicibil, adevărul de dincolo de revelaţia adusă de 

întreaga scenă: moartea. Împlinirea perechii, atingerea fericirii (cea 

care nu mai necesită cuvinte), topirea îndrăgostiţilor în natură, toate 

alunecă, de fapt, spre moarte... Idila se construieşte şi se 
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deconstruieşte în pereche, prin fuga contrapunctică a celor două 

monologuri paralele, configurînd atît toposul romantic al comunicării, 

cît şi metafora modernistă a alienării absolute. Miza poetică majoră 

transformă scena privirii într-o alegorie, care îi permite poetului să 

spună altceva, să vorbească despre altceva, să spună mereu altceva 

decît oferă spre lectură, inclusiv scena lecturii. 

Textul nu ne oferă indicii unei concilieri a poziţiilor, sau ai 

vreunei decizii. Lectura lui tematică este leneşă, condamnată la a nu 

vedea tocmai alegoria sa fundamentală. Mult mai adecvată ar fi, în 

schimb, o lectură retorică, înţeleasă ca „atenţie asupra implicaţiilor 

figuralităţii în discurs” (Jonathan Culler 1982:243).  

 

Concluzii 

 

Dar, dacă orice limbaj este tropologic, tot astfel precum orice 

text îşi conţine propria ilizibilitate, în ultimă instanţă, rezultă că 

alegoria lecturii poate fi generalizată (ca singură lectură posibilă), 

întrucît „orice lectură a unei naraţiuni va produce nu doar ceva ce 

naraţiunea nu spune, dar şi ceva ce cititorul nu intenţionează să spună. 

Astfel că interpretarea naraţiunii (efectiv - sensul ei) se referă la 

altceva decît la sine însăşi. De vreme ce nu putem cunoaşte naraţiunea 

în afara unei lecturi a sa, iar această lectură va fi întotdeauna o lectură 

eronată (misreading), naraţiunea (lectura noastră asupra ei) se va referi 

întotdeauna la altceva decît la sine” (Martin McQuillan 2001: 34). 

Lectura retorică (sau „alegoria lecturii”) este, totodată, o 

lectură întotdeauna imperfectă, incapabilă de a ajunge la „adevărul 

sensului” (textului). Ea are un caracter aporetic, ea revelează şi, 

deopotrivă, nu revelează: „Dacă ai cheia alegoriei, atunci 

înţelepciunea esoterică a fost exprimată (altfel), dar atunci nu ai nevoie 

de a o spune altminteri. Dacă nu ai cheia, atunci alegoria rămîne 

opacă. Ai toate şansele să o iei literal, să crezi că înseamnă doar ceea 

ce spune. Dacă o înţelegi nu ai nevoie de ea. Dacă nu o înţelegi, nu o 

vei deosebi niciodată de aparenţe. Un paradox al ilizibilităţii este deci 

construit de la început în conceptul de alegorie” (Joseph Hillis Miller 

1991: 348). Asemenea alegorii ale scenei „privirii îndrăgostite”, prea 

repede expediate între topoii cuminţi ai romantismului deja consacrat, 



IOANA BOTH 

 

de lecturi leneşe ale exegezei, constituie argumente incitante pentru 

recitirea neleneşă a textelor. Pentru întoarcerea la textul eminescian, 

cu convingerea că ilizibilitatea sa ultimă, ireductibilitatea tensiunii 

alegorice sînt tot atîtea din semnele paradigmaticei sale modernităţi. 

Cititori atenţi şi apropiaţi, soarta noastră este de a rămîne prinşi în 

balansul infinit dintre explicit şi implicit, dintre ceea ce textul spune că 

face şi ceea ce el face cu adevărat, dintre clişeul imaginarului şi 

subversiunea sa sincronă, un balans alegorizabil, la rîndu-i, ca o 

nebunie a lecturii. 

Dar, „nici o cunoaştere nu este de natură să oprească vreodată 

această nebunie, pentru că ea e nebunia cuvintelor” (Paul de Man 

1979b: 68). „Maestrul nebun”, pentru care „organele sînt sfărîmate” 

iar limbajul poetic trebuie distrus, din poetica eminesciană, confirmă 

în acest teritoriu teoretic conceptele paradigmatice ale modernismului 

„post-romantic” european. 
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CORINA BOLDEANU 

Anul III, Cluj 

Monologul lui Maio, între exterioritate şi interioritate. 

Despre „timpan” 

 „Sufletu-i aproapele-n departe” 

(Mircea Dinescu, Metamorfoza îngerului) 

Pornind de la concepţia lui S. Beckett potrivit căruia artistul ar 

îndeplini în actul creaţiei o funcţie de tranziţie, fiind asemeni timpanului 

care, situat între craniu şi lume, nu se identifică nici primul, nici cu cea 

de-a doua, am ales să centrăm interpretarea fragmentului dramatic 

eminescian pe axa raportului exterioritate-interioritate în măsura în care 

valorificarea textului a constituit un bun exerciţiu de recunoaştere a 

modului particular în care Eminescu însuşi construieşte universuri 

compensative prin exploatarea simultană a lui „dincoace” şi a lui 

„dincolo”. 

Surprinderea mecanismului particular cu care poetul lucrează la 

nivelul ecuaţiei interioritate-exterioritate ne-a interesat cu atît mai mult cu 

cît monologul propus face parte  dintr-un proiect dramatic al cărui scop, 

nerealizat de altfel, ar fi fost, fireşte, transpunerea scenică. Plasarea piesei 

în relaţie cu un public mărturiseşte, înainte de orice, o nevoie acută de 

exteriorizare a tuturor constructelor imaginaţiei poetului la nivel de 

reprezentare, adică un fel de katharsis al creatorului pentru care punerea 

în scenă a operei sale ar echivala cu detaşarea de propriile frămîntări 

interioare. De aceea, ipoteza de care ne-am servit în exploatarea 

resurselor monologului ales a fost cea a existenţei unor transformări 

succesive care ar marca nevoia permanentă de exteriorizare a trăirilor 

eului sub formă de creaţie artistică, pe de o parte, şi de interiorizare 

concomitentă a soluţiilor existenţiale create la nivel de limbaj poetic, pe 

de altă parte. Mai exact, ar fi vorba de o dublă exteriorizare urmată de o 

dublă interiorizare. 

Ipoteza poate fi susţinută mai întîi prin faptul că eul biografic se 

transpune în personaj (Maio fiind adesea receptat ca un dublu al eului 
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poetic) şi îi încredinţează acestuia armele unui discurs monologal, discurs 

care nu este, de fapt, decît o nouă transpunere, în limbaj de data aceasta, a 

conştiinţei creatoare. Astfel, monologul, ca formă de exteriorizare a 

personajului (care era, la rîndul lui, o formă de exteriorizare a eului 

biografic) devine suport material pentru conturarea eului liric care, în cele 

din urmă, interiorizează imaginea femeii iubite. Proces în patru timpi 

aşadar, monologul are la bază „problema depărtării, categorie ce 

reprezintă una din cheile de pătrundere în viziunea şi creaţia 

eminesciană”
 
 (Edgar Papu 1979: 36) şi cultivă, prin urmare, principiul 

cunoaşterii afective, întruchipat de elementul feminin.  

Plecînd de la conceptul antic al preocupării de sine (epimeleia 

keauton), Michel Foucault menţionează că pentru vechii greci, alături de 

asceză, erosul era privit ca modalitate de transformare a subiectului în 

vederea ajungerii la adevăr, la esenţă. Ideea poate fi  aplicată şi textului 

de care ne ocupăm în condiţiile în care, aşa cum am precizat anterior, 

avem de-a face în viziunea eminesciană a acestei perioade cu principiul 

cunoaşterii afective realizat prin eros. Pentru a surprinde însă 

particularitatea acestui aspect, e instructiv să ne întoarcem la metafora 

platoniciană a ochiului (Alcibiade) aşa cum o interpretează Foucault 

abordînd problema identităţii de natură: „(...) sufletul nu va putea să se 

vadă pe sine decît îndreptîndu-şi privirea către un element de aceeaşi 

natură ca şi el, mai exact: privind elementul care este de aceeaşi natură 

cu sufletul” (Michel Foucault 2004: 77) adică elementul care asigură 

gîndirea şi cunoaşterea, deci elementul divin. Cunoaşterea divinului drept 

condiţie a cunoaşterii de sine interferează cu erosul (ca posibilitate de 

transformare spirituală în vederea accederii la esenţă), din această 

fuzionare rezultînd, în cele din urmă, ipostaza femeii ca întruchipare a 

principiului divin („N-o mai iubesc pe dînsa, nu mai iubesc femeea, / Ci 

sufletul, lumina, ador într-însa zeea.”) care face posibilă totodată 

recuperarea unui cronotop mitic („Ca-ntr-o grădină mîndră cu flori 

cărări şi taine”). Citatul lui Foucault pune în lumină şi detalii relativ 

incerte, el fiind însoţit de menţiunea potrivit căreia există în anumite 

variante ale dialogului Alcibiade un paragraf care ar miza pe faptul că 

oglindirea sufletului trebuie să se facă într-un element mai luminos şi mai 

curat decît el. Legitimat sau nu, acest detaliu ne furnizează însă o cheie de 

lectură potrivită unui text în care imaginea iubitei e conturată cu ajutorul 
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unor adjective din cîmpul semantic al luminii, Mira fiind un personaj 

caracterizat adesea drept „reflect” angelic şi astral care, aşa cum observa 

Ioana Em. Petrescu, „îşi dezvăluie natura platoniciană de ˝reflex˝ sau 

˝oglindire˝ a Ideii”(Ioana Em. Petrescu 1998: 94). Imaginea ei este, în 

acest caz, perfect încadrabilă în „cosmosul platonician al începuturilor 

creaţiei lui Eminescu”(Ioana Em. Petrescu 2000:150) alături de ipostaze 

feminine echivalente, reperabile în Venere şi Madonă, La o artistă, 

Serata etc. Iubită purtătoare de aripi, învăluită de raze blonde şi de 

veşminte albe, femeia are rolul medierii cu transcendentul, ei atribuindu-

se posibilitatea împlinirii eului într-o ordine anistorică. Cu aceasta din 

urmă revenim la problema raportului exterioritate-interioritate pentru a 

urmări, după ce am explicat dinamica procesului de exteriorizare a eului 

biografic în personaj şi, ulterior, în limbaj, complexitatea procedeului prin 

care acest raport se transformă  în textul de faţă într-unul de tipul 

interioritate-intimitate. Oricît de bizară ar părea constatarea sau 

formularea la care am ajuns, ea se fondează, în primul rînd, pe 

considerente etimologice privind comparativul latinesc interior şi varianta 

sa superlativă intimus. Interior ar fi, din acest punct de vedere, monologul 

însuşi ca expresie a trăirilor eului liric, în timp ce cu adevărat intimă ar fi 

apariţia fiinţei iubite, construirea ei în cadrul acestui monolog sub forma 

unei veritabile puneri în abis: „Şi în oglinda de-aur din sufletu-mi deschis, 

/ (...) / Apare-o zeitate în albe şi lungi haine” . Element intim aşadar, 

iubita intră într-un raport de incluziune cu un eu liric care, iniţial, pentru a 

o prezentifica alege să o contemple în propriul ei limbaj, al departelui, al 

înlănţuirii de rime feminine, cu scopul închiderii ei, ulterior, datorită 

singurelor rime masculine din text, în „(...) oglinda de-aur din sufletu-mi 

deschis”. Închis totuşi cu o rimă masculină, versul cu pricina vorbeşte, 

paradoxal, despre un suflet deschis, probabil datorită faptului că această 

deschidere a sufletului sub forma oglinzii de aur, care aminteşte de magul 

egiptean din Memento mori, are rolul de a capta lumea, respectiv iubirea 

ca principiu divin, în Idee: „Idee cu idee se-ncing adeseori / Cum se 

cuprinde înger cu înger în lung vis / Şi în oglinda de-aur din sufletu-mi 

deschis (...)”. Iată cum, cu mult înainte de Cocteau şi de Orfeul său 

modern care trece prin oglinda fermecată pentru a-şi regăsi iubita moartă, 

personajul eminescian îşi creează iubita tot cu ajutorul oglinzii, dar la 

nivel de limbaj confirmînd faptul că „l’être auquel accède la poésie n’est 
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pas séparable du champ de la parole, du champ du symbole. Il n’est pas 

substance, mais relation.” (Serge Canadas în Jean-Louis Cabanes, 

(coord.) 1998: 153). Inseparabilă de cîmpul limbajului, imaginea iubitei 

dezvăluie de asemenea modul cum, la Eminescu, „depărtarea cea mai 

incredibilă devine (...) o categorie lăuntrică ce-şi asumă un rol chiar 

subordonator, făcînd să depindă de acţiunea ei regulatoare toate 

celelalte coordonate din circuitul de existenţă al persoanei 

respective”(Edgar Papu 1979: 43).  

Plasată în sfera semantică a idealului, iubirea lui Maio e mai întîi 

dematerializată, proces care se realizează fie prin prezenţa în text a 

verbului „a părea” ori a adverbului „poate” (la nivel lexical), fie prin 

existenţa cuplurilor apa-oglindă şi vis-gîndire (la nivel motivic), fie, în 

cele din urmă, prin paralelismul real-ideal obţinut la nivelul construcţiei, 

paralelism identificabil din punct de vedere morfologic şi în dihotomia 

modurilor verbale condiţional-optativ vs. prezent. 

Mărturie a unei iubiri angelice, discursul lui Maio uzează de 

imagini ambiguizate, conotate simbolic şi concentrate în scopul 

resemantizării clişeului femeii-icoană care astfel e repus în funcţie cu 

sensul său originar de echivalent al divinităţii, aşa cum am stabilit deja pe 

baza metaforei platoniciene a ochiului. Ca poartă de ieşire din imanent, 

femeia contemplată în absenţă devine punct de reper, dar şi motiv de 

supoziţie („de-ar fi a mea …poate …”), lăsînd în acelaşi timp prilejul 

genezei unui monolog articulat din perspectivă retorică pe scheletul 

fragmentat (de punctele de suspensie) a numeroase interogaţii şi 

exclamaţii imprimate cu o doză mai mare sau mai mică de afectare. 

Pornind de la posibila concretizare a comparaţiei sufletului cu 

norul pe un cer întunecat, textul oferă imediat motivul pentru care această 

concretizare care „era să fie” nu se produce: „am văzut (…) un înger (…) 

şi l-am iubit”. Avem de-a face cu prezentarea soluţiei salvatoare, 

precedată probabil de o criză existenţială, pentru că, dacă uneori „textul 

prezintă criza, apoi ruptura, ca efect al ei, apoi soluţia proiectivă”(Călin 

Teutişan 2006: 8), alteori „ni se aduce în faţă tentativa de reconstituire a 

unei integralităţi deja pierdute – ipostază în care ruptura apare ca 

premisă a tramei textuale, fie ea explicită sau implicită” (Ibidem: 8); 

iubirea lui Maio ca tramă textuală apare aşadar chiar în primele versuri 

unde ni se dezvăluie în comparaţie cu iubirea dintre ecou şi trista vale. 
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Relaţionarea cu aceste două elemente poate fi văzută, dincolo de 

conotaţiile sale mitologice, drept o trecere în registru simbolic a 

îndrăgostitului (ecoul) şi a iubitei sale (trista vale), trecere motivabilă prin 

necesitatea obţinerii ambiguităţii poetice în urma dematerializării, 

necesară la rîndul ei pentru mutarea accentului de pe real pe ideal. În 

paranteză fie spus, analogia iubitei cu valea nu se face în mod arbitrar, 

întrucît, asemeni iubitei, valea e tînără şi tristă şi, mai mult decît atît, 

valea e pentru ecou (deci pentru voce) un spaţiu de rezonanţă prin 

excelenţă, aşa cum la nivelul văzului iubita e pentru Maio  pretext de 

oglindire („De-aş aţinti în ochi-i privirea mea cea plînsă‖) sau subiect 

observabil în oglinda magică a sufletului („Şi în oglinda de-aur din 

sufletu-mi deschis (…)Apare-o zeitate în albe şi lungi haine”); punerea în 

comparaţie devine astfel mai mult decît sugestivă, ecoul iubeşte valea în 

măsura în care el recuperează o dimensiune spaţială, poetul adorîndu-şi 

iubita în măsura în care ea serveşte ca pretext pentru recuperarea unei 

dimensiuni de data aceasta mitice atît din perspectivă spaţială („Ca-ntr-o 

grădină mîndră cu flori cărări şi taine‖) cît şi din unghi temporal ( 

întîlnirea se petrece în vis). 

„Dar valea nu iubeşte ecoul ce suspină?!”, ceea ce printr-o 

analogie inversă de data aceasta se traduce pentru Maio printr-o iubire 

unilaterală, nonreciprocă. Reciprocitatea sentimentului nu pare să fie însă 

un motiv de nelinişte  („Ce-mi pasă”), personajul apărînd în urma 

declaratei nepăsări în ipostaza mortului viu: „Ard ca steaua în propria-mi 

lumină”. Momentul este depăşit prin instalarea în sufletul îndrăgostitului 

a linei păci în urma suprimării Verbului („Şi tac…”). Prin anularea 

cuvîntului se produce interiorizarea discursului care pune în continuare 

problema autocunoaşterii mizînd pe strategia interogaţiei retorice: 

„sufletu-mi ce în vecie cere / Cere ce? … Ştiu eu oare, sau am ştiut 

vodată?”. Răspunsul la această interogaţie e intrinsec, fiindcă  repetarea 

verbului „a şti” la timpuri diferite şi formă interogativă echivalează cu 

mimarea lui „a nu şti”. Personajul nu poate fi creditat ca neştiutor atîta 

timp cît el a găsit soluţia existenţială (iubirea) înainte de a se fi întrebat ce 

îi cere sufletul; el ştie foarte bine că sufletul îi cere adoraţia pentru zee, 

căci ea e „viaţa vieţei mele”. Poetul personaj i se închină recunoscînd în 

ea lumina unei alte dimensiuni pentru ca imediat, aproape paradoxal, să 

admită conclusiv („În fine…”) că ea e „o părere / un vis / o nălucă” al 
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cărei rol e acela de sursă a vieţii cu sensul de conectare la origini („e viaţa 

vieţei mele”). 

Iubirea sa pentru zee nu cunoaşte gelozie (asemeni undelor bălţii) 

cît timp ea există în stadiu latent, deci ca iubire neverificată, ca 

posibilitate. Ceea ce pînă acum a fost doar sugerat ori dedus, şi anume că 

iubirea nu reciprocă, începe să prindă contur odată cu pasajul ipotetic 

unde contemplarea nu mai e suficientă, resemnarea nu e posibilă, iar 

ideea că, aparţinîndu-i, ea nu l-ar iubi e lansată ca strategie de detaşare 

sub forma unei ipoteze inspirate: „Poate-aş găsi-o rece, idea-ar fi 

grozavă”. Dacă iubita ar exista şi dincoace de limbaj, dacă ar fi aşadar 

mai mult decît un vis ori o nălucă, gelozia ar fi şi ea posibilă, făcînd ca 

iubirea superioară să se transforme într-un „ amor barbar”. Această idee, 

a coborîrii iubitei în real, a întrupării ei, e suprimată de apariţia punctelor 

de suspensie care marchează trecerea la registrul iniţial pus sub tutela 

verbelor la prezent şi dominat de onirism.  

Este interesant de observat că aici verbele la condiţional-optativ, 

deşi stau sub semnul ipoteticului, sînt utilizate pentru descrierea unui real 

aproape prozaic (accentuat de sentimentul geloziei), în timp ce verbele la 

prezent sînt cele care creează contururile planului ideal. Acest lucru nu 

poate fi probabil decît dovada faptului că eul poetic e profund implicat în 

angrenajul aspiraţiilor sale şi că, depăşindu-şi limitele, îşi depăşeşte 

timpul, trăind prin urmare la prezent într-un univers anistoric. Aceasta 

este starea de visare, dimensiunea onirică ce face posibilă apariţia oglinzii 

şi a reflecţiei ca procedeu de reconstrucţie armonică a unei lumi secunde. 

Proiecţia idealistă e trăită la timpul prezent: „… poesie / Şi cîntece şi 

visuri şi inima mea jună / În sufletu-mi ca ziua astfel se împreună” 

trădînd accesul poetului la universuri compensative prin sinteza lor cu 

imagini nucleu (ex.: cîntecul). 

În cele din urmă, poezia, cîntecul, visul şi erosul fuzionează 

asemeni ideilor, făcînd trecerea într-o lume în care echivalenţa înger-Idee 

funcţionează ca principiu de ordonare, căci, înainte de toate, „(...) 

l’oeuvre poétique s’offre comme la quête orientée d’une intimité perdue. 

Elle postule l’existence d’un champ, d’un espace utopique qui aurait pour 

fonction de réinscrire la subjectivité (...) dans une appréhension de 

l’espace requalifié.” (Serge Canadas în Jean-Louis Cabanes, (coord.) 

1998: 138). 
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Recuperarea acestei intimităţii pierdute şi a spaţiului utopic pe 

care-l impune ar putea fi, în consecinţă, punctul de fugă a cărui cucerire 

(la nivel de operă poetică) îi oferă atît eului liric, cît şi cojilor sale de 

matrioşca (personajului şi eului biografic), posibilitatea accederii într-un 

alt timp. Dacă recuperarea intimităţii pierdute se face totuşi prin formula 

modernă a aproapelui în departe subordonînd-o imaginii iubitei angelice 

inexistente în realitate, e mai mult decît limpede că nevoia unei zone de 

tranziţie între timpul istoric şi cel mitic se impune de la sine. Aici intervin 

metamorfozele instanţei auctoriale, adică exteriorizările şi interiorizările 

sale succesive, cu rolul de a distanţa persoana socială a creatorului de 

proiecţia sa ideală. Alegînd să vedem în aceste disimulări ale eului nimic 

altceva decît soluţii personale de purificare, de ieşire din drama generală a 

căderii în temporalitate, ne punem, la final, în ipostaza naivului care nu 

poate să nu se întrebe dacă nu cumva metafora modernă a timpanului a 

fost deja inventată, e drept, sub forme mai puţin plastice, dar cu siguranţă, 

mai practice chiar de limbajul eminescian aşezat strategic între prezentul 

posibil şi prezentul probabil. Răspunsul la această pseudo-întrebare, pe 

care într-o manieră de două ori naivă l-am putut găsi, a fost că în procesul 

creaţiei, indiferent de epocă, artistul posedă mijloacele  sau este posedat 

de ele, creează sau este creat, în măsura în care nu ca un timpan, ci ca un 

Ianus priveşte înăuntru sau în afară. 



CORINA BOLDEAN 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Jean-Louis Cabanes, (coord.), 1998, Modernités 12. Surface et 

interiorité, Presses Universitaires de Bordeaux 

Jean Cocteau, 1998, Orphée, Stock, Paris 

Rosa Del Conte, 2003, Eminescu sau despre absolut, Editura Dacia, 

Cluj-Napoca 

Mihai Eminescu, 1982, Opere, vol. IV, ediţie îngrijită de Aurelia Rusu, 

Editura Minerva, Bucureşti 

Edgar Papu, 1979, Poezia lui Eminescu, Editura Junimea, Iaşi 

Michel Foucault, 2004, Hermeneutica subiectului, traducere de Bogdan 

Ghiu, Editura Polirom, Iaşi 

Ioana Em. Petrescu, 1998, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, 

Editura Viitorul Românesc, Bucureşti 

Ioana Em., Petrescu, 2000, Eminescu. Modele cosmologice şi viziune 

poetică, Editura Universal Dalsi, Bucureşti 

Platon, 2001, Alcibiade, ediţie îngrijită de Petru Creţia, Editura 

Humanitas, Bucureşti 

Dumitru Popovici, 1972, Poezia lui Mihai Eminescu, Editura Albatros, 

Bucureşti 

Călin Teutişan, 2006, Textul în oglindă. Reflexii ale imaginarului 

eminescian, Editura Apostrof, Cluj-Napoca 



MONOLOGUL LUI MAIO, ÎNTRE INTERIORITATE ŞI EXTERIORITATE 

 

  

Anexă: Monologul lui Maio 

MAIO 

Dară şi al meu suflet şi el era să fie 

Ca norul care poartă gîndirea-i aspră, rece, 

Pe-un cer fără lumină. Eu … am văzut că trece 

Un înger înainte-mi şi l-am iubit din cale, 

L-am iubit cum iubeşte ecoul trista vale 

Cu dulcile ei taine, cu monotone şoapte, 

Cu sufletul ei tînăr, ţesut din flori şi noapte! 

Dar valea nu iubeşte ecoul ce suspină?! 

Ce-mi pasă… Ard ca steaua în propria-mi lumină, 

Şi tac… Şi lina pace
1
, sublima mîngăiere, 

S-amestecă cu sufletu-mi ce în vecie cere 

Cere ce? … Ştiu eu oare, sau am ştiut vodată? 

În visul vieţei mele văd faţa-i adorată 

Şi o iubesc… ce-mi pasă de ar iubi-o ş-aţii 

Nu iubesc luna-n ceruri toate undele bălţii… 

Însă undă de undă etern nu e geloasă. 

E visu-inimei triste…, icoana-i dureroasă 

E pentru mine sîntă…O dulce rugăciune 

Etern şopteşte-n sînu-mi cuvintele ei bune. 

N-o mai iubesc pe dînsa, nu mai iubesc femeea, 

Ci sufletul, lumina, ador într-însa zeea. 

Cînd în genunchi
2
 în rugă la sîntele altare 

Atuncea eu la dînsa că mă închin îmi pare, 

În fine e-o părere, e-un vis, e o nălucă 

Ce inima învie, iară nu o usucă… 

E viaţa vieţei mele. Ea de-ar fi a mea însă, 

De-aş aţinti în ochi-i privirea mea cea plînsă 

Poate-aş găsi-o rece, ideea-ar fi grozavă 

Că ea nu mă iubeşte– şi un vulcan cu lavă  

S-ar face al meu suflet, ars de o gelosie 

Secat de-un amor barbar… Dar astfel… poesie 

                                                 

 
1
 Cuvîntul se repetă în ms. 

2
 Iniţial: Cînd genuncheat – modificat ulterior. 
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Şi cîntece şi visuri şi inima mea jună 

În sufletu-mi ca ziua astfel se împreună 

Cum ai ţese-n ghirlande stele lucinzi cu flori, 

Idee cu idee se-ncing adeseori. 

Cum se cuprinde înger cu înger în lung vis. 

Şi în oglinda de-aur din sufletu-mi deschis, 

Ca-ntr-o grădină mîndră cu flori cărări şi taine, 

Apare-o zeitate în albe şi lungi haine 

Cu fruntea-n raze blonde…albă şi tristă-i ea 

E visu-inimei mele, este iubita mea.

 



 

  

VALERICA MITU 

Anul II, Constanţa 

Mitul himerei la Eminescu şi Paciurea 

Unul din termenii cheie ai poeziei eminesciene este „himera.” 

Sensurile sale acoperă un cîmp larg de definiţii, de la fantasmă, vis, pînă 

la antropomorfism. Relevante în acest sens sînt poezii precum Cînd 

marea..., Vis, Cu gîndiri şi cu imagini etc. Interesant este faptul că 

„himeră/himeric” apar cu precădere în creaţia literară şi mai puţin în 

textele jurnalistului sau în fragmentele rămase în manuscris (Mihai 

Eminescu 1981), unde, deşi se pot recunoaşte sensurile lor, ele se exprimă 

prin concepte diferite. În notele filosofice care datează din 1873 se 

constată că ceea ce-l face pe Eminescu să opteze pentru această separare 

terminologică pare să fie concepţia sa estetică, sau mai bine zis, 

aproprierea lecţiei de estetică a şcolii filosofice germane. În Fragmente, 

Eminescu trece în revistă puncte de vedere diferite în conformitate cu 

care „plăcerea consistă numai în formă, şi nu în cuprins” sau se poate 

vorbi de o estetică a „cuprinsului”, adică a formei atîta timp cît nu „se 

respinge adevărul” (Ibidem: 89). Poziţia lui Eminescu încearcă să 

restabilească unitatea între cele două, ca element ce provine din „simţirea 

nemijlocită [în care] zace unitatea” (Ibidem: 90). „Simţirea” este un 

termen vag, pe care Eminescu nu-l explicitează, lăsînd suspendată 

complexitatea posibilă a sensurilor. Eminescu încearcă însă integrarea 

acestui concept în teoria proprie a „fanteziei creatoare” care se defineşte 

ca „putere formatorie cu privire la idei”, „practică,” şi care „lucrează cu 

simţiri, pasiuni, închipuiri” (Ibidem: 90). În încercarea de a clarifica 

această teorie, Eminescu introduce un nou termen, acela de „închipuire” 

pe care-l distinge de „percepţie”, arătînd că acestea se nasc din „puterile 

stimulatorii” aşa cum din percepţii se nasc ideile. Comparînd definiţiile 

acestor termeni din Fragmente cu sensurile poetice ale termenului 

„himeră”, este vădit că acesta din urmă stă pentru închipuire, pentru o 

stare poetică. Reprezentarea exphrastică a „himerei” în poezia lui 

Eminescu face însă posibilă stabilirea unei filiaţii între o serie de poeme 

eminesciene (Cînd marea…, Cu gîndiri şi cu imagini) şi seria 
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sculpturilor lui Dimitrie Paciurea, cunoscută ca seria Himerelor (Himera 

apei, Himera văzduhului). În această lucrare îmi propun să urmăresc 

această corespondenţă – care poate fi stabilită între himerele eminesciene 

şi cele ale lui Paciurea – prin analiza modului în care se realizează două 

dintre himere, himera apei şi cea a văzduhului, în cele două planuri: 

poetic şi sculptural, marcînd şi cîteva accepţiuni ale himerei. 

Monstrul hibrid cu cap de leu, trup de capră şi coadă de balaur, 

care scuipă foc, himera, nu este numai o figură mitologică, ci mai ales un 

simbol complex în creaţii imaginare ce-şi au originea în profunzimile 

inconştientului. În conformitate cu Paul Diel, un psiholog francez care 

cercetează mitologia grecească, himera este o deformare psihică ce se 

conturează sub forma unei imagini fecunde şi necontrolate şi exprimă 

primejdia exaltării imaginative (Paul Diel 1980). Iniţial, acest monstru a 

fost asociat de către poeţi cu imaginea torentelor datorită conexiunilor 

care se stabilesc între trăsăturile definitorii ale componenţilor himerei şi 

apa: torente capricioase asemenea caprelor, pustiitoare ca şi leii, sinuoase 

precum şerpii. Astfel, himera reprezintă o punere în imagine a unei 

materii informe la nivelul gîndirii. Modul în care ia naştere o himeră este 

cel mai bine ilustrat în versurile poeziei Cu gîndiri şi cu imagini: „Şi idei, 

ce altfel împle,/ Ard în frunte, bat sub tîmple:/ Eu le-am dat 

îmbrăcăminte/ Prea bogată, fără minte./ Ele seamănă, hibride,/ Egiptenei 

piramide”. Substanţa din care se concretizează himera sînt ideile. Deci, 

materialul din care sînt create himerele se află dincolo de conştient, la 

nivelul sinelui, există în fundamentul incomprehensibil al gîndirii umane, 

himerele activînd, la nivel conştient, ceea ce se află deja în noi. 

Iraţionalul, sentimentele, emoţiile, misterul inexplicabil, neantul 

constituie materia din care se naşte himera, forma care poate fi ridicată la 

rangul de ideal sau coborîtă ca monstruos.  

Cît priveşte perspectiva lui Călinescu asupra himerei, el face 

distincţia între forma ideală, superioară, pe care o numeşte „canon” şi 

care este reprezentată prin îngeri sau centauri, şi forma monstruoasă sau o 

„incarnare a naturii”, numită „caricatură”, reprezentată prin ciclopi sau 

prin satiri. Ambele tipuri de himere (canonul şi caricatura) sînt forme 

himerice hibride. Himerele par a fi generate de „poezia [care] inventează 

forme noi”, de „poezia [care] este idealistă [...] întrucît printr-o intuiţie a 

imaginaţiei naturii şi a evoluţiei sale reţine forme care n-au rezistat 
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confruntării cu materia sau care sînt încă premature” (G. Călinescu 1971: 

122-126). Himera devine, pentru G. Călinescu, elementul care evidenţiază 

şi valorifică lumea materială şi, în acelaşi timp, anticipează semnificarea 

pe care o poate căpăta numai în raport cu materia. Relaţia himeră-materie 

este una de tip gol-plin, în care cei doi termeni nu pot fi definiţi unul fără 

celălalt. 

Pornind de la imaginarul inform, aconceptual, imaterial, poemul 

da naştere himerelor prin încadrarea într-o formă a neformei. Ieşirea din 

ape, penetrarea nopţii sînt puneri în formă (a unei imaterialităţi) 

redundante în poezia eminesciană: „Am răsărit din fundul Mărei Negre,/ 

Ca un luceafăr am trecut prin lume” (Odin şi poetul), „El asculta 

tremurător,/ Se aprindea mai tare/ Şi s-arunca fulgerător,/ Se cufunda în 

mare;/ Şi apa unde-au fost căzut/ În cercuri se roteşte,/ Şi din adînc 

necunoscut/ Un mîndru tînăr creşte”, „În aer rumene văpăi/ Se-ntind pe 

lumea-ntreagă,/ Şi din a chaosului văi/ Un mîndru chip se-ncheagă” 

(Luceafărul). Stihia mării are aceeaşi funcţie ca şi himera, în sensul că 

deţine puteri formatoare(de punere în formă), de metamorfozare: „În 

fundul cel umed al mărei turbate,/(...)/ Luceşte o steauă în piatră 

schimbată,/ În mărgăritar” (Cînd marea…). Raza de stea care a pătruns 

în adîncurile mării a fost transformată în mărgăritar, mărgăritar care „E-

amantul a stelei ce palidă trece/ Şi-aruncă prin nori a ei raza de nea,/ E-

amantul căzut din stele, ce rece/ În mare murea” (Cînd marea…). Marea 

are o dublă accepţiune: pe de o parte, generează viaţa prin 

metamorfozare, ca în cazul lui Odin sau al Luceafărului, iar, pe de altă 

parte, cauzează moartea, este un mormînt: „Un minut dacă te-ai pierde,/ 

Tu, măcar,/ Sub noianul mării verde/ Şi amar,/ Colo-n umeda-i pustie,/ 

Ca-n sicriu,/ Te-ai simţi pe vecinicie/ Mort de viu” (Cînd priveşti oglinda 

mărei). Furia mării este fatală. Deşi atunci cînd marea devine un sicriu, 

are loc tot o metamorfozare a obiectului exterior care îi penetrează 

interiorul ca un intrus, ceea ce rezultă în urma transformării va fi o 

„caricatură”: „piatra”. Iar atunci cînd marea are atribute materne, din 

pîntecele ei se nasc „canoane”: luceafărul. Marea în sine devine, în acest 

fel, o himeră: „Cînd marea turbează de valuri împinsă/ Şi-şi scutură 

coama de spume şi vînt” (Cînd marea…). Substituţia între viaţă şi moarte 

devine posibilă, iar acest fapt dă naştere „universului cel himeric”. 

Violenţa mării permite deschiderea către propria fiinţă prin angoasa pe 
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care o dezlănţuie, anume teama de a se înstrăina de lumea-aici-şi-acolo şi 

de a deveni o „piatră”,deci o „caricatură”, pe cînd calmul sau iniţiază o 

stare de hipnoză: „În fereastra despre mare/ Stă copila cea de crai-/ 

Fundul mării, fundul mării/ Fură chipul ei bălai.// Iar pescarul trece-n 

luntre/ Şi în ape vecinic cată-/ Fundul mării, fundul mării, / Ah! De mult 

un chip i-arată.// «Spre castel vrodată ochii/ N-am întors şi totuşi plîng-/ 

Fundul mării, fundul mării/ Mă atrage în adînc»” (În fereastra despre 

mare), funcţionînd asemeni himerei care seduce şi care conduce spre 

pierzanie pe cel ce se lasă atras de ea.  

Conexiunea dintre himere şi poezie este clar exprimată de 

versurile: „Cu gîndiri şi cu imagini/ Înnegrit-am multe pagini:/ Ş-ale 

cărţii, ş-ale vieţii”. Prin poezie, himerele se întrupează. Poezia e un 

conector între incomprehensibil, imaterial, amorf şi materialitatea 

încastrată în limite a înţelegerii umane. Aşa cum ceea ce se naşte din mare 

(himera) are de străbătut anumite niveluri, deci de înfrînt anumite graniţe, 

la fel drumul ideilor către „fiinţa”, către himera - către cuvînt - presupune 

depășirea unor bariere psihice. În traseul lor către „fiinţă”, ideile ajung 

gînduri şi imagini, ajung himere. Fiinţarea se definitivează prin cuvînt: 

„Murmură glasul mării stins şi molcom” (Murmură glasul mării); 

„Fantazia fără formă/ Rătăcit-a, vai! cu mersul:/ Negru-i gîndul, şchiop e 

versul” (Cu gîndiri şi cu imagini). Fantezia amorfă capătă forma 

versului, a cuvîntului. Pulsiunile de la nivelul sinelui deţin potenţial 

creator,energia psihică necesară eliberării ideilor către himere în acelaşi 

fel ca şi abisul mării, care este zona de apariţie a germenilor vieţii, 

germeni care se dezvoltă tot mai mult pe măsură ce înaintează spre 

suprafaţă, deci spre himere. 

Himerele eminesciene ale apei şi ale văzduhului îşi găsesc 

corespondenţi în himerele cu acelaşi nume ale lui Paciurea. Modelate în 

planuri cvasidiafane, sculpturile lui Paciurea sintetizează experienţele şi 

trăirile umane interioare. Himerele sale reprezintă realizări plastice, deci 

puneri în formă, a unor forme, culori şi sunete care se agită în 

subconştientul artistului, sînt încadrări ale ideilor în formele pe care el le-

a înţeles, le-a văzut. Paciurea urmărea, prin sculpturile sale, ca lumea 

exterioară reprezentată să „iasă din cadrul său obişnuit” (Mircea Deac 

1970: 172) şi să se încarce de spiritualitate în elementele sale constitutive, 

dobîndind „integritate, independenţă şi expresivitate plastică, şi scăpînd 
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principiului identităţii să dobîndească semnificaţii noi pe un plan real” 

(Ibidem: 172). Prin urmare, sculpturile lui Paciurea sînt o formă de 

interiorizare a exteriorului, de reducere a lumii exterioare la esenţe, la 

idei. Pare a fi un traseu cu sens opus celui dezvoltat de Eminescu, în 

sensul că himerele eminesciene prind în contururi ideile care „bat sub 

tîmple”, în timp ce Paciurea, după cum a afirmat, caută o întoarcere a 

exteriorului către profunzimile primare. Cu toate acestea, Paciurea 

încearcă să surprindă, prin intermediul artei, misterul naturii. Însă natura 

este percepută subiectiv, în funcţie de eul fiecăruia. Ea poate fi, deci, 

urîtă, tristă, dureroasă, interesantă, sublimă. În toate aceste ipostaze, 

artistul găseşte frumosul şi-l reprezintă prin armonia formelor plastice, iar 

acest sentiment al artei face legătura între materie şi spirit, între suflet şi 

Dumnezeu. „Arta este realizarea prin forme a unor senzaţii de frumos ce 

le primim din natura şi sînt zămislite de simţurile şi pasiunile ce ne agită” 

(Ibidem: 175). Astfel, sculpturile lui Paciurea au ca punct generator 

aceleaşi „pasiuni” interioare, acele pulsiuni ale sinelui care sînt activate 

sub formă de materialitate strict delimitată, adică sub formă de himere, 

sub acţiunea stimulilor naturali. Observăm că atît Eminescu, cît şi 

Paciurea au acelaşi mecanism de creaţie: exteriorizarea interiorului celui 

mai profund, celui mai intim, încărcînd lumea exterioară de aceste 

atribute ale profunzimii şi intimităţii. Poezia şi artele plastice fuzionează 

prin intermediul ciclului Himerelor paciuriene, acesta introducînd 

metaforele în sculptura modernă. 

Sintetizînd experienţa condiţiei umane, a destinului omului, 

himerele paciuriene degajă o atmosferă mitică – „mărite ar fi devenit 

statui idoli” (Ibidem: 177) – şi înscriu formele ideilor în spaţiu. Himerele 

sale, precum şi cele ale lui Eminescu sînt expresia spaţializării materiei 

inconştiente, expulzării sale într-un spaţiu concret. Practic, spaţiul este cel 

care dă o formă, cel care limitează. În vreme ce spaţializarea se produce 

la Eminescu prin intermediul poeziei, poezia fiind forma concretă pe care 

o îmbracă himerele, la Paciurea, această delimitare spaţială se face 

sculptural. Materia cu care lucrează cei doi artişti e aceeaşi – ideile –, 

procedeul este şi el asemănător – exteriorizarea intimităţii, expunerea 

interiorităţii intime într-un cadru extern –, numai materialul concret de 

punere în formă diferă:poezia şi sculptura.  
Contradicţiile interioare înving formele consacrate în sculptură şi dau 

naştere unora noi, ciudate care marchează, pe lîngă latura tragică a fiinţelor 
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singurătăţii, cum au mai fost numite himerele lui Paciurea, şi lupta spiritului 

asupra bestiei. Mîndria şi frumuseţea capului himerelor, privirea semeaţă 

îndreptată spre depărtări domină trupul ghemuit sub frămîntarea instinctelor. 

Precum marea lui Eminescu, cu „coama de spume şi vînt” care „atrage în 

adînc”, himera apei a lui Paciurea , cu vălul acvatic care-i estompează 

trăsăturile feţei, pare a fi spiritul apei care ademeneşte, hipnotizează. Himera 

apei este tentaţia, chemarea adîncurilor acvatice adresată astrelor către 

renaştere, către re-creare, către repunere în formă.  

Himera văzduhului, cu luceafărul din frunte, proiectată chiar pentru a 

transpune într-o altă formă materială poemul eminescian Luceafărul, 

simbolizează cucerirea cosmosului. Apropierea cu luceafărul eminescian se 

face prin pasiunea, zborul, libertatea pe care o comunică ambele himere: 

luceafărul lui Eminescu şi cel al lui Paciurea. Întruparea din mare, 

posibilitatea sa de metamorfozare îi conferă luceafărului eminescian esenţa 

himerică.  

Himera, concept ce funcţionează în cadrul intimităţii individuale, este 

o încadrare în formă a materiei inconştiente, deci un tip de exteriorizare care 

generează creaţia - poetică sau plastică -, este chiar motorul creaţiei. Însuşi 

procesul de creaţie funcţionează asemeni celui de naştere a himerelor: 

punerea într-o formă exterioară a acelui „ceva” interior şi imposibil de 

cunoscut decît sub acţiunea unor stimuli externi. Himera are un simbolism 

dual: ea stă atît pentru intimitate, cît şi pentru exterioritate. Sub acţiunea ei, 

cele două planuri se contaminează reciproc, fuzionează. Această fuziune este 

reprezentată de chiar formele himerice. 
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Anul II, Timişoara 

Mihai Eminescu, poet orfic 

contradicţiile viziunii orfice 

După cum afirmă Ştefan Aug. Doinaş, ,,în biografia exemplară a 

lui Orfeu, Antichitatea a concentrat două mituri aproape inseparabile: un 

mit al magiei poetice şi un altul al crizei poetice. Ca orice mit, povestea 

lui Orfeu comportă o anumită ambiguitate simbolică, asigurînd astfel 

spaţiul necesar unor interpretări diverse; acestea, de altfel, n-au lipsit.” 

(Ştefan Aug. Doinaş 1974: 70). Cuvintele scriitorului constituie un 

exordium potrivit pentru a anticipa tema acestei comunicări, şi anume 

oferirea unor posibile interpretări ale mitului lui Orfeu şi ale 

,,ambiguităţii” conceptului de orfism, aşa cum apar ele în opera 

eminesciană, avînd rezonanţe adînci în lirica romantică şi, mai apoi, în 

lirica modernă. Prin unele valenţe ale acestora, Eminescu depăşeşte 

graniţele romantismului şi anticipă motive şi teme ale modernităţii. De 

asemenea, considerăm că mitul orfic este edificator pentru ilustrarea 

modului în care imaginarul spaţiului intim al poetului se proiectează 

asupra realităţii exterioare, transfigurînd-o mitic. 

Mihai Eminescu şi-a găsit în cultura greco-latină o sursă 

permanentă de inspiraţie. Aici îşi au originea marile mituri şi figuri 

mitologice ale umanităţii, pe care romantismul le-a revitalizat şi cărora le-

a adăugat noi semnificaţii. Mitul identitar pentru creaţia literară este cel al 

enigmaticului Orfeu. Tradiţia orfică îl înfăţişează ca pe un cîntăreţ divin, 

fiu al muzei Calliope şi al regelui trac Oeagrus. Cîntecele sale fermecau 

natura, îmblînzeau fiarele sălbatice şi intermediau legătura dintre oameni 

şi zei. El reprezintă arhetipul Poetului, creatorul prin excelenţă. Destinul 

său este marcat de dualitatea lumină-tenebre, întrucît, deşi aparţine lumii 

cîntecului, armoniei şi creaţiei, coboară în infern pentru a o recupera pe 

Eurydice. Mitologia orfică mai consemnează şi sfîşierea lui Orfeu de 

către preotesele lui Dionysos, Menadele, şi despre revenirea sa la viaţă, 

dramă corespunzînd ritmului veşnic al naturii. De numele său se leagă şi 

doctrina orfică, care presupune iniţierea în mister. Potrivit acesteia, 
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sufletul, deşi de natură divină, este condamnat să fie închis în trup, 

purtînd povara unui păcat ancestral. În Totem şi tabu, S. Freud scrie că 

teoria păcatului originar, care este de sorginte orfică, a fost păstrată în 

mistere şi apoi a pătruns în şcolile filozofice ale Antichităţii greceşti. 

Adepţii acestei doctrine credeau cu tărie în metempsihoză, în trăirea unei 

succesiuni de vieţi cu scopul purificării sufletului, care trebuie să îşi 

recapete starea de puritate primordială, finalitatea evoluţiei fiind 

reîntoarcerea la unitatea originară. Aşadar, orfismul exprimă într-o formă 

mitopoetică imperativul sufletului de a se elibera de trup şi de a se uni cu 

divinul originar. 

Mitul lui Orfeu ne conduce în inima romantismului poetic, întrucît 

ilustrează destinul Poetului şi datoria sa. Romanticii invocau imaginea lui 

Orfeu pentru a simboliza tipul poetului sacru şi vizionar şi identificau în 

aventurile sale mitice prototipul căutării gnostice. Gnoza, adevărata 

cunoaştere, presupune înţelegerea raporturilor fundamentale ale 

universului, eliberează fiinţa umană de condiţia sa de creatură şi o apropie 

de desăvîrşirea divinităţii. Tradiţia căutării ezoterice, căreia i se înscriu 

romanticii, presupune existenţa unui mister care trebuie ascuns, 

îndepărtîndu-i astfel pe profani, mesajul fiind ocultat şi secretul fiind 

devoalat unui număr restrîns de iniţiaţi. Aşadar, pentru poeţii romantici, 

orfismul este reprezentat de toate formele pe care le ia în poezie căutarea 

gnostică, tema căutării absolutului, a iniţierii în misterul divinităţii, iar 

rolul poetului, avatar al lui Orfeu, este acela de îndrumător, de iniţiator. 

Actul poetic devine astfel un act sacru, cu caracter magic, capabil sa 

surprindă formulele armoniei cosmice. Conceptul fundamental care stă la 

baza gîndirii orfice este conştiinţa existenţei unei realităţi secunde 

,,oculte”, la care are acces doar poetul-vizionar, iniţiatul, cel care caută să 

perceapă latura ascunsă a lucrurilor, esenţa lor. 

Cum se aventurează eroul căutării ezoterice în descoperirea 

absolutului? Poemul orfic a recurs la cîteva structuri constante, care pot fi 

divizate în două categorii de imagini, şi anume cele care prezintă căutarea 

drept contemplaţie şi cele care o prezintă drept o explorare. Contemplaţia 

poate fi interioară, privirea interioară răsfrîngîndu-se asupra abisurilor 

sufleteşti, în încercarea de a descoperi o frîntură din fiinţa divină, sau 

poate fi exterioară, proiectată asupra naturii, întrucît şi comuniunea cu 

natura reprezintă o formă de iniţiere în misterul germinaţiei. Prin imagini 
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ale explorării şi contemplării, este reprezentat spectacolul unui vizionar 

activ, neobosit în încercarea de a-şi atinge ţelul, fie că învinge obstacole, 

fie că se ridică spre un spaţiu ascensional mistic, fie explorează 

profunzimile, simboluri ale descinderii în Infern şi iniţierii în misterul 

morţii. 

Există evidente corespondenţe între voluptatea existenţei întru 

mister a poeţilor modernişti şi cea a poeţilor romantici, impregnată de 

tradiţia misticismului şi a ocultismului. Hugo Friedrich afirma că 

,,romantismul îşi stigmatizează urmaşii chiar şi în faza crepusculară. Ei se 

revoltă împotriva romantismului pentru că stau sub vraja lui. Poezia 

modernă e romantism deromantizat” (Hugo Friedrich 1998: 27). În mod 

paradoxal, poeţii moderni îşi vedeau propriul destin, destinul poetului, de 

om al cuvîntului, legat de o stare de tăcere. Nicolae Balotă observă că 

tăcerea e prezervarea preţioasă a cuvîntului mîntuitor, iar ,,poezia e un 

asemenea cuvînt orfic, o izbăvire a cuvîntului nu de tăcere, căci doar din 

tăceri e ţesut, ci de cuvinte, de «arta găunoasă» a retoricii umane de toate 

zilele” (Nicolae Balotă 1969: 300). Orfeul modern nu mai stăpîneşte cu 

puterea lirei sale formele limbajului: ,,Creatorul modern se află într-o 

imposibilitate dramatică din punctul de vedere al «numirii lumii», al 

surprinderii noului mister în cuvinte” (Florin Oprescu 2007: 42). Aşadar, 

sondarea misterului şi imposibilitatea rostirii acestuia generează revolta şi 

tragismul existenţei în modernitate. 

Pentru ilustrarea poeticii mult controversate a postmodernismului, 

Ihab Hassan întrebuinţează sugestiv imaginea unui Orfeu dezmembrat: 

acesta a fost sfîşiat de către Menade, însă capul său, plutind pe rîul Hebru, 

continuă să cînte. Teoreticianul postmodernismului vede în 

,,dezmembrarea lui Orfeu” o metaforă a procesului continuu  prin care 

literatura se creează şi se distruge pe ea însăşi, această perspectivă fiind în 

concordanţă cu natura ciclică a mitului. Pledînd pentru o estetică a tăcerii 

drept una dintre trăsăturile definitorii ale poeticii postmoderne, opinia sa 

este că pentru romantici, vocea Poetului era vocea tuturor, în timp ce 

pentru postmoderni este vocea nimănui.
1
 

                                                 

 
1
 Hugo Friedrich considerase anterior ,,dezmembrarea lui Orfeu”, estetica 

tăcerii, drept o caracteristică a liricii moderne, după cum vom arăta şi în cele ce urmează. 
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După această privirea de ansamblu asupra semnificaţiilor atribuite 

în diacronie mitului lui Orfeu şi orfismului, revenim la tema propriu-zisă 

a acestui studiu şi anume modul în care se oglindesc acestea în opera 

eminesciană. Analizînd amplul poem Gemenii, Ioana Em. Petrescu 

observa că ,,Eminescu schiţează, prin evoluţia lui Sarmis, un destin 

emblematic de poet” (Ioana Em. Petrescu 1989: 5). Soarele este cel care 

fixează destinul poetului vizionar rebel : „Tu a cărui blestemuri chiar 

pentru zei sînt slavă/ Să pleci cu-a ta durere în lume pe o navă/ De-i trece 

lîngă ţărmuri noroadele să iasă/[…]Pre tine să urmeze un dor îi va 

cuprinde/ Astfel că uriaşe, din sure stînci zidite/ Cu codri şi dumbrave, cu 

rîuri liniştite/ Urma-vor fermecate încet-încet cîntării”. Lui Sarmis îi e 

menit aşadar un destin orfic, avînd puterea de a fermeca lumea şi 

capacitatea demiurgică de a schimba chipul acesteia. El este apoi orbit de 

către Soare, închis în propria-i fiinţă, însă, prin abolirea vederii îi este 

hărăzit darul viziunii. În Povestea magului călător în stele, imaginea 

poetului vizionar se regăseşte, în primul rînd, în figura bătrînului mag, a 

cărui gîndire are puterea de a descifra alcătuirea cosmosului şi a influenţa 

evoluţia acestuia: ,,şi soarele din ceruri la glasu-i se supune,/ Al aştrilor 

mers vecinic urmează ochiu-i mut”. El se află în posesia cărţii mistice, în 

care i se revelează misterul creaţiei universului: „E-o carte ce nimeni în 

veci n-o citeşte/ Cu semnele strîmbe întoarse-arăbeşti/ Sînt legile-n semne 

din ăst univers”. O imagine similară este cea a bătrînului dascăl din 

Scrisoarea I, care ,,Uscăţiv aşa cum este, gîrbovit şi de nimic/ Universul 

fără margini e în degetul lui mic.‖ O altă ipostază a poetului orfic în 

Povestea magului călător în stele o reprezintă misteriosul călugăr, un alt 

Orfeu care provoacă, prin fascinaţia cîntului, apariţia acelui înger cu aripi 

albe. De fapt, întreaga poezie este structurată pe un scenariu al revelării 

poetice a misterelor, periplul magului călător prin stele fiind o alegorie a 

zborului prin lumea închipuirii. 

Întrupări literare, avatarurile poetului vizionar se regăsesc şi în 

proza eminesciană. Toate aceste personaje orfice au în comun dorinţa de a 

atinge inaccesibilul, setea de cunoaştere care nu poate fi dobîndită decît 

prin intermediul unei călătorii pentru descoperirea sinelui şi a limitărilor 

acestuia. Călătoria poate fi una pe orizontală, a mersului sau navigării 

spre orizontul care ascunde idealul, precum călătoria lui Ieronim din 

nuvela Cezara, spre insula lui Euthanasius, sau poate fi o călătorie pe 
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verticală, a explorării înălţimilor, o mişcare ascensională, cum este zborul 

lui Dionis în spaţiul sideral. Dionis este un avatar al poetului vizionar prin 

excelenţă. Experienţa sa onirică se transformă într-o experienţă mistică. 

Somnul, ca o condiţie a instituirii viziunii, aparţine structurii orfice a 

imaginarului, constituind prima treaptă a iniţierii. În vis se deschide 

ochiul interior, care reliefează stilistic percepţia asupra organizării oculte 

a lumii. Dionis studiază cartea sacră, un obiect de revelare a esenţelor 

care reflectă gîndirea divină, iar apoi face o călătorie în lună, unde, 

animat de un suflu demiurgic, reorganizează spaţiul, modelîndu-l în 

conformitate cu propria interioritate, transformîndu-l într-un spaţiu mitic, 

vizionar. Dar, în acest spaţiu e o poartă ferecată, deasupra căreia e un 

triunghi cu un ochi de foc şi un proverb scris cu litere arabe, simboluri ale 

cenzurii instituite de divinitate. ,,Doma lui Dumnezeu” e un semn al 

închiderii misterului, însă Dionis are revelaţia că ar putea fi el însuşi 

Dumnezeu, şi atunci are loc căderea lui, arhetipala cădere luciferică. Pe o 

altă idee a doctrinei orfice este creată şi nuvela Avatarii faraonului Tlà, 

şi anume pe credinţa în metempsihoză, în migraţia sufletului în corpuri 

succesive, pînă va atinge starea de puritate absolută, originară. Textul se 

structurează pe paradigma călătoriei în oglindă, iar mitul orfic se 

împleteşte cu mitul rătăcitorului Ahasver. 

De un orfism tulburător este afirmaţia eminesciană ,,antitezele sînt 

viaţa”, pe această dialectică întemeindu-se viziunea eminesciană asupra 

existenţei, dezvăluind o semnificaţie de o acută modernitate. După cum 

observă Iosif Cheie-Pantea, ,,dialectica existenţei umane în opera lui 

Eminescu şi Lucian Blaga este înţeleasă ca manifestare a opoziţiei dintre 

viaţă şi moarte, echivalentul raportului bine-rău ce guvernează istoria” 

(Iosif Cheie-Pantea 1998: 58). Moartea nu mai este înţeleasă ca 

distrugătoare a vieţii, ci viaţa şi moartea sînt privite într-un raport de 

consubstanţialitate, se nasc una pe cealaltă. Această credinţă îşi găseşte 

ecoul în afirmaţia blagiană: ,,Viaţa este ea însăşi plus contrariul ei”. 

Îmbinarea contrariilor, a vieţii şi a morţii, este şi o constantă a gîndirii lui 

Rainer Maria Rilke. El înţelege apartenenţa lui Orfeu nu numai la viaţă, ci 

şi la moarte, prin actul iniţiatic al coborîrii în infern. Cîntecul, care redă 

fiinţarea în ordinea umană, exprimîndu-ne în termeni heideggerieni, este 

accesibil doar aceluia care pendulează între cele două tărîmuri. Acest fior 

al întrepătrunderii vieţii şi morţii străbate Sonetele către Orfeu: ,,Doar 
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cel ce-ntre umbre deja/ lira înalt şi-a menit/ lauda fără sfîrşit, 

/presimţind,o poate cînta./ Doar cine cu morţii-a gustat/ din tainicul mac 

al lor,/ nu va mai pierde vreodat’/ murmurul cel mai uşor”. Şi pentru 

Heidegger ,,esenţa existenţei este situarea ek-statică în spaţiul liber, ce 

ţine de esenţă, propriu locului de deschidere al fiinţării” (Martin 

Heidegger 1995: 94). Această deschidere permite comunicarea în dublu 

sens între cele două tărîmuri, cel al vieţii şi cel al morţii. Unul dintre 

poemele eminesciene reprezentative pentru ideea dualităţii viaţă-moarte 

este Se bate miezul nopţii. Miezul nopţii este un punct zero, aflat la 

graniţa dintre viaţă şi moarte, marcînd stingerea unei zile şi naşterea 

alteia: „Se bate miezul nopţii în clopotul de-aramă/ şi somnul, vameş 

vieţii, nu vrea să-mi ieie vamă./ Pe căi bătute-adesea vrea mintea să mă 

poarte,/ S-asamăn între-olaltă viaţă şi cu moarte”. Natura poemului este 

prin excelenţă orfică nu numai la nivelul structurii ideatice, ci există şi un 

orfism generalizat, o muzicalitate interioară profundă, inconfundabilă, 

care a devenit marca identitară a eminescianismului, tragicul existenţial 

estompîndu-se într-un discurs esenţialmente muzical, poezia fiind, înainte 

de orice, muzică încorporată în limbaj. 

Ipostaza orfică cea mai tulburătoare în poezia eminesciană este 

aceea din Memento mori, a cîntăreţului care s-a iniţiat în experienţa 

morţii, căruia existenţa i s-a revelat ca suferinţă perpetuă şi degradare. 

Ochiul lui e întunecat, glasul ce resuscitase natura e stins, iar gestul 

azvîrlirii lirei în mare e ,,act magico-poetic de anulare a creaţiunii spre 

care aspiră şi blestemele lui Sarmis” (Ioana Em. Petrescu 1989: 10). 

Orfeu, în deznădejdea sa, imaginează pieirea lumii, a civilizaţiilor, a 

întregului univers în Neant, care s-ar produce prin aruncarea lirei sale în 

Haos, întrucît lumea şi omul fiinţează doar prin cîntec: ,,De-ar fi aruncat 

în caos arfa-i de cîntări îmflată,/ Toată lumea după dînsa, de-al ei sunet 

atîrnată,/ Ar fi curs în văi eterne, lin şi-ncet ar fi căzut…”. Rit orfic, 

sfărîmarea harfei înseamnă renunţarea la cîntec, în acest poem Orfeu 

devenind Poetul tardiv al sfîrşitului, sedus de tăcere, un precursor al 

esteticii tăcerii, una dintre mărcile liricii moderne: ,,Iar pe piatra 

prăvălită, lîngă marea-ntunecată/ Sta Orfeu-cotul în razim pe-a lui arfă 

sfărîmată”. Nicolae Balotă constată sugestiv că ,,în această figură a unui 

poet-al morţii-poeziei, lirica modernă îşi atinge una din limitele sale” 

(Nicolae Balotă 2000: 14). Elegia a zecea a lui N. Stănescu exprimă 
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aceeaşi dramă provocată de neputinţa cunoaşterii absolute, proiectată, de 

asemenea, la nivel cosmic, intertextualitatea cu Memento mori fiind 

evidentă: ,,Iata-mă, stau întins peste pietre şi gem,/ organele-s sfărîmate, 

maestrul,/ ah, e nebun căci el suferă/ de-ntreg universul”. Aşadar, devine 

evidentă modernitatea eminesciană dintr-un anumit unghi al perspectivei 

orfice asupra lumii şi artei. 

Existenţa Poetului e marcată de conştiinţa tragică a vieţuirii într-

un timp crepuscular, agonic: ,,E apus de zeitate ş-asfinţire de idei”, avînd 

revelaţia dureroasă a negării oricărei posibilităţi de a i se devoala misterul 

divinităţii prin orice formă de cunoaştere: „Căci eternă-i numai moartea, 

ce-i viaţă-i trecător/ Şi de-aceea beau paharul poeziei înfocate, / Nu-mi 

mai chinui cugetarea  cu-ntrebări nedezlegate/ Să citesc din cartea lumii 

semne ce noi nu le-am scris”. Eminescu creează o imagine încărcată de 

tragism a Poetului în Cîntecul lăutarului: „Ca povestea cea sărmană/ 

Care nimeni n-o-a-nţeles/ Trec prin vremea tristă, vană,/ Cum prin secoli 

un eres./ Sînt ca lira spartă-n stîncă/ Sînt ca glasul din pustii,/ Sînt ca 

marea cea adîncă,/ Sînt ca moartea între vii”. Atît în romantism, cît şi în 

modernitate, Orfeu îşi resimte eşecul şi singurătatea şi Cîntecul îi rămîne 

singura consolare. Cîntecul devine singura formă de existenţă autentică, 

singura formă de acces în sfera sacrului. Cîntecul este fiinţare. Singur 

acesta valorizează existenţa umană în planul veşniciei: „Noi durerile n-

am descifrat/ iubirea n-am învăţat/ şi nu ştim ceea ce-n moarte/ pururi ne 

ţine departe./ Doar cîntul aici pe pămînt/ serbează totul şi-l face sfînt./ 

Căzut-ai sub răzbunătoarea lor beţie,/ dar cîntul tău a rămas în lei, în 

stîncă/ în arbori, în păsări/ În toate cînţi încă”, scrie R. M. Rilke în 

Sonetele către Orfeu. În lirica lui L. Blaga sau Nichita Stănescu, ideea 

cîntecului, ca unică posibilitate de acces în sfera sacrului, este conjugată 

cu imaginea poetului damnat, ostracizat, neînţeles, reflectînd criza 

ontologică specific modernă. Pentru L. Blaga, poeţii moderni sînt 

cîntăreţii leproşi, care „Mistuiţi de răni lăuntrice ne trecem prin veac,/ 

Din cînd în cînd ne mai ridicăm ochii/ spre zăvoarele raiului,/ apoi ne-

aplecăm capetele în şi mai mare tristeţe./ Pentru noi cerul e zăvorît, şi 

zăvorîte sînt şi cetăţile./ În zadar căprioarele beau apă din mîinile 

noastre,/ în zadar cîinii ni se închină,/ sîntem fără scăpare singuri în 

amiaza nopţii”, dar ei au rămas singurii care generează sacrul, prin Cîntul 

lor. Această idee, exprimată într-un mod mai violent, îşi găseşte 
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corespondenţa în lirica stănesciană în poemul Orfeu în vechea cetate: 

„Poetul, cu un şoim pe umăr, intră în cetate/[…]Nu-l vede nimeni pe 

poet./ Unii nu-l văd pentru că nu au vedere./ Alţii nu-l văd pentru că nu 

au inimă./ În fine restul nu-l văd pentru că nu sînt./[…]Poetul merge pe 

strada cea mare./ Du-te dracului, îi suflă şoimul de pe umăr,/ du-te 

dracului de prost, îi suflă şoimul de pe umăr./ Poetul se face că n-aude 

nimica./ Am văzut cu ochii mei un poet intrînd în cetate./ El ţinea în mana 

dreaptă, în pumnul lui drept,/ un şoim sugrumat”. 

Din cele prezentate pînă acum, se pot observa contradicţiile 

viziunii orfice a lui M. Eminescu, orfismul romantic şi cel al 

dezmembrării moderne aflîndu-se într-o evidentă opoziţie ideatică. Pe de 

o parte, se regăseşte în opera eminesciană imaginea poetului vizionar, a 

magului iniţiat în mister, avînd puteri demiurgice, iar, pe de altă parte, cea 

a poetului ostracizat, care trăieşte drama neputinţei cunoaşterii, tragedia 

limitării capacităţii omului de a şti, de a cuprinde totul cu mintea, care, în 

mod simbolic, îşi distruge harpa, autoanihilîndu-se în acest fel. În 

concluzie, considerăm că această viziune ambivalentă asupra orfismului 

este emblematică pentru ilustrarea a două tipuri diferite de sensibilitate 

coexistente în spiritul lui M. Eminescu şi reflectate în opera sa, şi anume 

sensibilitatea de tip romantic şi sensibilitatea agonică de tip modern. 
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LAURENŢIU-OVIDIU MALOMFĂLEAN 

Anul III, Cluj 

Un avatar al lui Prometeu în vîrsta istorică 

Textul reprodus în anexa acestei lucrări reprezintă prima versiune 

a binecunoscutei Ode (în metru antic), al cărei atelier numără nu mai 

puţin de opt variante ce se succed pe o perioadă de nouă ani (1873-1882), 

marcînd astfel toate etapele de creaţie eminesciană ca un fir al Ariadnei, 

pe care critica genetică ar trebui să-l urmeze pentru a reconstitui 

metamorfozele poeticii lui Eminescu.  

Lucrarea de faţă va încerca să construiască o interpretare 

închegată Odei pentru Napoleon, figură în care se combină, se 

amalgamează pînă la indistincţie cele două tipologii romantice de 

excepţie: titanul şi geniul, spiritul activ şi spiritul contemplativ; analiza va 

urma cinci posibile secvenţe ale textului, corespunzătoare pe rînd celor 

două extreme între care alternează figuraţia poetică. Voi face un pas mai 

departe şi, preluînd unele direcţii ale exegezei acestui poem, ce punctează 

fără rezerve amestecul de eroism atoatecutezător şi genialitate retrasă 

asupra ei înseşi, voi îndrăzni să aşez figura napoleoniană sub zodia 

prometeismului; în argumentarea acestei opinii mă voi folosi şi de 

fragmentul din Memento mori, în care Eminescu ni-l înfăţişează pe 

împăratul francez comparîndu-l explicit cu Prometeu, expresie a sintezei 

titan – geniu. 

În fond, cele două ipostaze romantice pot fi foarte bine suprapuse 

dihotomiei intimitate-exterioritate; dacă geniul schopenhauerian poartă 

prin definiţie masca solitudinii, a abstragerii, titanul este prin excelenţă 

expresia celeilalte laturi a romantismului european: latura revoluţionară 

de sorginte franceză. Aşadar, pentru a utiliza una dintre cele mai recente 

disecţii terminologice aplicate operei eminesciene, Oda pentru Napoleon 

poate fi situată la confluenţa imaginarului spaţiului privat cu imaginarul 

spaţiului public (Cf. Caius Dobrescu 2004).  

În ceea ce priveşte forma, structura discursivă a textului ales spre 

analiză, voi arăta cum aceasta intră în perfectă armonie cu conţinutul 

ideatic al poemei; pe de altă parte, nu voi exclude ipoteza ca, pentru 
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această primă variantă a viitoarei Ode (în metru antic), rigurozitatea 

tiparului metric însăşi să fie cea care emană poemul, văzut ca simplu 

rezultat al unor exerciţii de versificaţie clasică în „graiul traco-romanic”. 

Cîteva precizări necesare 

Cele unsprezece strofe ale poemei de faţă aparţin etapei berlineze 

(circa 1873-1874) a creaţiei eminesciene şi transpun „în planul odei 

admiraţia pe care tînărul poet o închinase, încă din timpul stagiului său 

vienez, eroului său, în poemul Panorama deşertăciunilor, din care citea 

la Junimea, în toamna anului 1872” (Mihai Eminescu, 1944: 114). Oda 

reprodusă în Anexă fost tipărită de Perpessicius în Revista Fundaţiilor 

Regale cu ocazia semicentenarului morţii poetului (Perpessicius 1971: 

116) şi încă de pe atunci a fost apreciată ca o realizare deplină: „N. Iorga 

binevoi să-l însoţească cu unul din cele mai entuziaste comentarii 

(Eminescu veşnic nou cu toate împrumuturile în „Cuget clar”, I v, 7, 24 

august 1939), unde după un citat adecvat [...] adăuga: «Se vede icoana 

Înfăşurării în mantie pe care poetul o va folosi pentru însăşi înfăţişarea 

sa... Iar ochii immobili sînt de la Heine, cu vederea Cezarului intrînd la 

Dűsseldorf mit seinen unbeweglichen Cäsaraugen»” (Ibidem: 117). 

Prima mostră de admiraţie pentru figura lui Napoleon I pe care 

Eminescu ne-a lăsat-o este cea din cadrul poemului Panorama 

deşertăciunilor/ Memento mori. „Episodul revoluţiei franceze încheindu-

se cu moartea lui Robespierre, «puterile neliniştite ce trăiesc în adîncime» 

şi setea de dreptate se concentrară «în suflarea unui om», a cărui mărire şi 

cădere sînt evocate în cele şase strofe ce urmau”(Ibidem: 117-118). 

Pentru lucrarea şi opţiunea mea interpretativă, ultima strofă interesează, 

unde este descris „peisajul dezolat al exilului lui Napoleon, în mijlocul 

mărilor şi al furtunilor” (Ibidem: 118): „Exilat în stînce sure şi-n titanica-i 

gîndire,/ Ca Prométeu ce-a-adus lumei a luminei fericire,/ De pe-o piatră 

el priveşte linguşirea mării-adînci;/ Acoló, gonit de soarte şi de gînduri, 

el adoarme,/ Cu durere-adîncă marea vrea pămîntul să-l răstoarne/ Şi 

izbea mugind de doliu în mormîntul lui de stînci” (Mihai Eminescu, 1984: 

286). 

În acest pasaj, fostul împărat francez îl încarnează pe Prometeu, 

văzut ca simbioză a titanului cu geniul („titanica-i gîndire”); mai mult, 

acesta priveşte marea – cu intenţii suicidare parcă – de pe o piatră, urmînd 

ca după „adormire” aceeaşi mare să izbească „mugind de doliu în 
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mormîntul lui de stînci”. Vom vedea cum în prelucrarea din Oda pentru 

Napoleon, elementele se vor transforma radical: marea va deveni spaţiul 

matricial pentru figura viitorului Cezar modern, piatra va deveni piedestal 

şi, extrem de important, stîncile vor deveni din mormînt leagăn. Mai mult, 

în cadrul textului pe care-l voi analiza mai jos, prometeismul eroului va 

însemna nu atît un exil impus de nişte forţe potrivnice, cît un autoexil. 

Dar înainte de-a trece la analiza propriu-zisă, aş vrea să mai 

amintesc încă un text eminescian din aceeaşi perioadă. În subcapitolul 

Prometeu contra lui Prometeu din deja menţionatul său volum, Caius 

Dobrescu face o interesantă recuperare critică a unei poezii cel puţin 

„problematice”. Este vorba de Împărat şi proletar. Însă pentru studiul de 

faţă sînt relevante numai consideraţiile ce privesc tabloul final, cu Cezarul 

veghind „pe maluri zdrumicate de aiurirea mării”. Acesta priveşte 

mulţimea ca pe „o forţă inconştientă, ca pe purtătoarea unei energii 

primordiale care, asemenea oceanelor, şi-ar avea fluxul şi refluxul în 

funcţie de incontrolabile ritmuri cosmice” (Caius Dobrescu 2004: 216); 

ba mai mult, aş afirma că spaţiul marin este asociat cu un fel de 

inconştient colectiv, din a cărui pulsiune vitală s-ar legitima o zeitate 

imanentă. Deoarece referinţa cezarică este la Napoleon I, dar totodată şi 

la Napoleon al III-lea, iar „imperiile instaurate de ei, […], erau ambele 

născute din revoluţii: primul din Revoluţia de la 1789, cel de-al doilea, 

din Revoluţia de la 1848. […] aceasta înseamnă că nici unul dintre ei nu 

era monarh de drept divin [s. a.].” (Ibidem: 215). Aşadar, nu e de mirare 

că în cadrul Odei pentru Napoleon Eminescu foloseşte comparaţia „ca 

zeii” pentru Bonaparte: zeificarea împăratului survine după uciderea lui 

Dumnezeu; prin figura napoleoniană, poetul încearcă deja să umple o 

„transcendenţă goală”, anticipînd întreaga convulsie a liricii moderne. 

Analiza propriu-zisă 

Oda către Napoleon debutează cu momentul naşterii viitorului 

împărat. Destinul astral („Cerul bolnav d’astrele lui rănit fù”) se conjugă 

cu „destinul «insular»” (Ioana Em. Petrescu 1978: 228) – „Leagăn tu 

avut-ai stîncile mări”, „în jurul vieţii tale ’ncepute” – pentru a hotărî 

traseul exemplar al celui născut în „Corsica gravă”, prima insulă din cele 

trei care i-au marcat existenţa istorică, reală; imaginea mării („lume de 

valuri”) şi aceea a astrului sînt folosite deosebit de sugestiv, prin ele 

Eminescu izbutind să creeze, cum o face de altfel în toată opera sa, 
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„sentimentul infinitului şi al timpului etern” (D. Popovici 1969: 329). Mai 

departe, în cel mai „clasic” spirit romantic, nemurirea este echivalată cu 

singurătatea, dar, ceea ce mi se pare mult mai relevant, cu o singurătate 

care nu mai e doar a geniului, cum am fi tentaţi să credem la o lectură 

lejeră, ci deopotrivă a titanului („puterile [s. n.], geniul / Singurătăţii”); 

astfel, încă in nuce, Napoleon încarnează genialitatea şi eroismul cu 

nuanţe titaniene în acelaşi timp, într-un sincretism extrem de percutant. 

Oda capătă accente de solemnitate în strofele a treia şi a patra prin tonul 

de adîncă admiraţie nutrită de poet pentru Napoleon, cel singur asemeni 

oceanului prooroc, accentuîndu-i ipostaza de geniu schopenhauerian; mai 

ales în cea de-a treia strofă se observă un suflu retoric oarecum exagerat, 

ca şi cum simpla adresare directă către figura napoleoniană n-ar fi destul 

de pregnantă oricum: după insolita exclamaţie de la început („Da!”), 

Eminescu foloseşte chiar şi formula de adresare latină către Cezarul 

modern („O Imperator”). Portretul geniului este în totalitate tributar 

ideologiei romantice („Trist, adînc, gînditor, dar trist prin tine,/ Fără 

păsare de a lumii lacrimi ori doruri”), poate cu excepţia atitudinii 

statuare, singura imagine care persistă cu adevărat, ca un blazon de 

nobleţe („nemişcată şi mare/ Frunte de marmor” cf. „marmoreele braţă” 

din Luceafărul).  

Nemirîndu-se de nimic, nici de ruinele deşertului care sînt 

piramidele, nici de ruinele de gheaţă ale „Nordului”(!) îngheţat şi la 

rîndu-i pustiu, Bonaparte „se recunoaşte, ca un alt Alexandru, în Jupiter 

Ammon sau în Odin” (Ioana Em. Petrescu 1978: 229). Atotputernic 

asemeni acestor zei, luîndu-le în fapt locul întru eternitate, sau mai 

degrabă aspirînd la aceasta, împăratul capătă alura de titan. Smulgîndu-se 

din contemplaţia autosuficientă, geniul se aruncă în acţiune şi devine 

titan; fireşte, Eminescu are aici în vedere vestitele războaie napoleoniene, 

însă percepute la modul negativ, ca nişte „pete pe manta” pămîntului şi pe 

cenuşa spiritului smuls din determinaţiile sale originare. Strofa a cincea 

conţine totodată alte două imagini la care m-aş opri pentru că mi se par 

foarte importante pentru imaginarul acestei Ode: „a popoarelor valuri” şi 

„bătrînul titan în înconjur de soare”; prima imagine întoarce, inversează/ 

răstoarnă la propriu acea „lume de valuri” mai sus citată, prin care era 

percepută marea, pentru a sugera o percepţie în oglindă a pămîntului cu 

popoarele sale – cu alte cuvinte, cel născut sub semnul acvaticului 
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percepe întregul pămînt astfel. În ceea ce priveşte a doua imagine extrasă, 

sînt de părere că ea anunţă viziunea din Demonism, a Pămîntului ca fiind 

însuşi titanul/ îngerul răzvrătit şi învins, viziune prezentă aici într-un mod 

mult mai explicit. 

Cezarul egal zeilor, „expresia cea mai înaltă a spiritului 

revoluţionar care frămîntă întreaga lume şi se frămîntă pe sine în 

frămîntarea generală a lumii, este cu toate acestea un izolat: un izolat în 

gîndirea lui titanică într-o parte, un izolat în lumea zeilor în altă parte; şi 

în cele din urmă un izolat de divin ca şi de uman” (D. Popovici 1969: 

303). Părăsit de toţi, mirîndu-se numai de sine, Napoleon(ul) imaginat de 

Eminescu se întoarce asupra lui însuşi, dar numai pentru puţin timp, 

urmînd să-şi recapete puterile titaniene, să şi le resoarbă, împrumutîndu-le 

de la oceanul genezic („Şi din nou privit-ai atunci în oglinda-ţi”); în 

paranteză fie adăugat, momentul istoric real la care face aluzie poetul este 

înfrîngerea împăratului Franţei în bătălia de la Leipzig (1813), soldată cu 

primul său exil, pe insula Elba (1814) din Marea Adriatică. 

Cea de-a patra etapă a destinului „personajului” eminescian din 

acest poem stă din nou sub auspiciile titanismului, ale acţiunii. Pentru 

ultima oară, Napoleon coboară piedestalul genialităţii pentru a smulge 

lumea din ţîţîni, într-un avînt care pare de neînvins („Ş’amestecat în 

popor l-au mişcat cu putere”, ochii [n. n.]); însă eroul nu îşi pierde în 

totalitate atributele de geniu, ochii săi rămînînd pentru totdeauna 

„immobili” – pe de altă parte este neaşteptată asocierea „l-au mişcat” vs. 

„Ochi-ţi immobili”. M-aş opri aici asupra unui mic detaliu: preferinţa lui 

Eminescu pentru conjuncţia copulativă „şi” în locul lui „nici” în versul 

„Ai murit tu? Lumea şi astăzi n’o crede”, opţiune care oferă un plus de 

sugestie ideii de eternitate. Oare ar fi prea mult dacă aş sugera că 

momentul istoric poematizat de Eminescu în penultima strofă este 

identificabil cu revenirea lui Napoleon I la Paris în 1815 pentru „domnia 

celor 100 de zile”, care avea să se sfîrşească odată cu pierderea bătăliei de 

la Waterloo? S-ar prea putea. Însă textul o permite.  

Ultima strofă a poemului corespunde ultimului moment al 

evoluţiei lui Napoleon între titan şi geniu. „Sătul de icoana” proprie, 

aceea de răzvrătit, însingurat de sine însuşi, sau, cu o expresie calchiată, 

de sine singur, titanul încearcă să se regăsească din nou, printr-o 

contemplaţie eternă; poetul intensifică la nivel formal impresia acestei 
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(re)reveniri a fostului deja împărat asupra lui însuşi prin verbele prefixate 

la perfectul compus „ai reurcat”, „ai resuit”, la care se adaugă adverbul 

de mod „iarăşi”, pentru a-i marca în final eternitatea privirii prin 

prezentul etern, imobil „stai”. Deşi în prezentul său real, Napoleon 

Bonaparte moare după doar şase ani de exil – cel de-al doilea – pe insula 

atlantică Sf. Elena (1815-1821), pentru „eroul” eminescian „destinul […] 

e nemurirea, [iar] moartea lui, aparentă, nu e decît o reîntoarcere spre 

treapta părăsită a unui erou asemenea zeilor” (Ioana Em. Petrescu 1978: 

229). 

Aşadar, după ce s-a născut deopotrivă cu însemnele geniului şi ale 

titanului, după ce a trecut printr-o primă etapă de contemplaţie mută, după 

ce a acţionat asemeni unui titan revoltat pe ordinea lumii, după o primă 

întoarcere asupra lui însuşi urmată de o nouă „baie în/ de mulţime”, figura 

napoleoniană imaginată de Eminescu sfîrşeşte în contemplaţie eternă. 

Asemeni unui Prometeu înlănţuit de propriul spirit ciclotimic, aş îndrăzni 

să afirm. În plan istoric, Napoleon a fost la modul autentic un prometeic, 

exilul său fiind impus din-afară, nu rezultat dintr-o necesitate interioară. 

Eterna problemă a metrului antic 

Îndeobşte se susţine că ultima perioadă a creaţiei eminesciene se 

caracterizează şi printr-un mai mare interes acordat formelor fixe de 

provenienţă clasică. Însă atunci cum se explică faptul că, iată, deja în 

prima variantă a Odei (1873-1874, perioada berlineză!) Eminescu face 

apel la metrica antică pentru a cuprinde un conţinut romantic? – abia în 

varianta sa ultimă poema va ajunge să cuprindă un conţinut modern cu 

nuanţe existenţialiste. Singura explicaţie la care mă pot gîndi este una 

foarte simplă: textul analizat aici anunţă, prefigurează cea de-a treia etapă 

a creaţiei eminesciene, caracterizată printr-o viziune tragică asupra lumii, 

cînd „poezia devine (prin metru – adesea, ritm antic – prin rimă şi prin 

înlocuirea liberelor figuri de stil cu figuri gramaticale, lipsite de libertate, 

vizînd structura poemelor) un text care tinde spre rigoarea şi coerenţa 

magico-matematică a descîntecului” (Ibidem: 226); în fond, şi aici putem 

vorbi despre o invocaţie ce prezentifică la modul poetic, după o jumătate 

de veac de la dispariţie, figura napoleoniană. 

O altă precizare trebuie făcută aici: Oda pentru Napoleon 

reprezintă aproape o realizare autonomă; ea nu este neapărat o „versiune”, 

ca să apelez la vocabularul criticii genetice, cît chiar un text de sine 
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stătător, cvasideplin finisat, care cu siguranţă trebuie să fi avut el însuşi 

variante premergătoare şi scheme prozodice! Pentru că, după ce am 

studiat ediţia critică Perpessicius, mi se pare ciudată puţinătatea 

exerciţiilor metrice anterioare pentru o poezie apropiată de perfecţiune 

din punct de vedere prozodic (strofe safice, versuri adonice). Oare poetul 

nostru şi-a păstrat toate manuscrisele, toate hîrtiile cu notaţii fugare? Oare 

doar ilustrului său emul care a fost Nichita Stănescu i-a făcut plăcere să-şi 

ardă din avantexte şi „încercări”? Întrebarea rămîne deschisă şi… 

retorică.  

Pentru a fi cît mai sigur că nu mă voi hazarda într-o teorie străină 

fibrei eminesciene, voi apela doar la mărturisirile lui Eminescu însuşi, 

creator nu o dată preocupat de elementele de poietică din opera sa; pentru 

că, pînă la urmă, autorul ştie cel mai bine ce a vrut să spună, chiar dacă 

intentio operis/ lectoris/ /critias pare/vrea cu orice preţ să permită/ emită 

şi alte interpretări/ speculaţii. Eminescu spune foarte clar într-o variantă 

ulterioară a Odei: „Cum pe dulcea-i liră Horaţiu cîntă/ Îndoind în versul 

adonic limba-i/ Încercat-am barbarizînd în graiul/ Traco-romanic” (Mihai 

Eminescu 1944: 123). 

Aşadar, ceea ce a vrut poetul a fost ca printr-o încercare de 

pionierat să demonstreze că şi cu limba română se poate „lucra” în metru 

antic; analizînd modelul latin, Eminescu „îl «umple» apoi cu versuri 

româneşti” (Ioana Em. Petrescu 1978: 217), forţînd fondul romantic 

propriu să încapă în forma clasică adoptată şi invers, forţînd forma antică 

să cuprindă fondul rom-antic. Însă sînt de părere că încă nu putem vorbi 

aici de o luptă a poeziei eminesciene cu limbajul, cel puţin nu la modul 

conştient.  

Pentru a sfîrşi cu această parte a lucrării mele, voi adăuga că, 

totuşi, atitudinea statuar-marmoreeană a figurii lui Napoleon se întîlneşte 

fericit în plan formal cu rigiditatea şi rigoarea metrului antic; Eminescu 

realizează pînă la urmă din nou concordanţa cvasiperfectă dintre conţinut 

şi forma discursivă, cu care ne-a obişnuit. Versurile par cioplite în stîncă. 

Pentru eternitate
2
. 

 

                                                 

 
2
 La cristalizarea impresiei ajută şi elidarea consoanei „r” în cazul prepoziţiilor 

„pin”, respectiv „pintre”, cu toată ezitarea grafiei în epocă. 
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Un text situat la răscrucea imaginarului eminescian 

 

Pentru D. Popovici, întreaga lirică eminesciană poate fi aşezată la 

întretăierea titanismului cu genialitatea, mai departe exegetul văzînd în 

figura lui Prometeu „idealul” (D. Popovici 1969: 334) poetului. Ioana 

Em. Petrescu va comenta aproximativ în aceiaşi termeni treptele Odei (în 

metru antic): de la un „erou […] al gîndirii active” (Bonaparte) la un erou 

al gîndirii pasive (poetul) şi pînă la condiţia umană prin nimic 

excepţională (Ioana Em. Petrescu 1978: 230); miza criticului este de a 

superpoza cele trei tipuri de variante ale Odei (în metru antic) peste cele 

trei etape de creaţie eminesciană. În sfîrşit, preluînd dihotomia aplicată de 

Caius Dobrescu imaginarului eminescian, aş reafirma că Oda pentru 

Napoleon se găseşte la confluenţa publicului cu privatul. 

Personal, îmi permit să aşez această primă „versiune”, însă repet, 

o versiune mai mult decît închegată, s-o aşez în concluzie la o răscruce a 

imaginarului eminescian. Napoleon I văzut de Eminescu nu este (doar) un 

titan, dar nici (numai) un geniu, cu toată izolarea mizantropică ce precede 

şi succede coborîrea lui de pe soclu; este locul geometric în care sfera 

titanismului se intersectează, într-un punct aproape de neconceput, cu 

sfera cealaltă, aparent cu totul incompatibilă, a genialităţii. Punctul de 

irupţie al prometeismului, în care văd expresia supremă a umanului. Nu e 

de mirare că încă din Memento mori figura napoleoniană fusese 

identificată la modul explicit cu cea prometeică. Ipoteza în care cred este 

că Imperatorul aduce mai degrabă cu un Prometeu autoexilat şi că, în 

concluzie, am avea de-a face cu un avatar al lui Prometeu în vîrsta 

istorică. Marii conducători par a fi făcuţi pentru a fi mitizaţi de către 

poeţi, cu bunele şi – mai puţin – relele lor…Întotdeauna a fost astfel. 

Apendice 

Aşa cum îndeobşte se ştie, Ludwig van Beethoven, pe nedrept 

numit Titanul de la Bonn în loc de Prometeul de la Bonn, îşi dedică iniţial 

cea de-a treia simfonie – supranumită Eroica – lui Napoleon Bonaparte; 

în urma încoronării acestuia ca împărat al Franţei, compozitorul german 

revine asupra partiturii, şi astăzi peste dedicaţia mîzgălită se poate citi 

„unui erou oarecare” (deci oricare!). Nu vom putea niciodată şti cu 

exactitate motivul pentru care Eminescu renunţă la figura lui Napoleon în 

cadrul atelierului Odei sale, dar putem afirma că, asemeni simfoniei 
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beethoveniene, textul finit al acesteia „elogiază” condiţia umană în genere 

– însă nu neapărat eroismul, ce-i drept. 
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ELENA PASCA 

Anul II, Braşov 

Poziţie prin opoziţie: convenţia eminesciană 

Inspiraţia poetică, înţeleasă ca simplă dispoziţie spre transpunerea 

unor repere intime într-o formă eliberatoare este dublată în lirica 

eminesciană de inspirarea celorlalţi, de transmiterea oarecum 

programatică a unor idei, argument extras din virulenţa versului 

sentenţios ce conduce spre o concluzie fermă. Însă Eminescu nu 

înfiinţează o doctrină, nu încearcă să îi convertească pe ceilalţi, ci se 

mulţumeşte să le pună la dispoziţie nişte realităţi trecute cu vederea, să îi 

avertizeze, să le ofere modelul de gîndire cosmică şi de meditaţie hibridă 

după care se conduce, insinuînd în conştiinţa lor o nepotrivire a 

destinelor, dar continuînd să comunice singular, dincolo de ei, cu nefiinţa, 

căreia îi ghiceşte o substanţă perceptibilă.  

Poezia O, te-nsenină, întuneric rece... este integrată postumelor 

eminesciene, fiind scrisă în 1872 şi nerevizuită. În consecinţă, corpul de 

imagini şi retorica ce o alcătuiesc denotă o viziune integratoare fisurată, 

insuficient formată. Într-o lectură actuală a textului, putem sesiza cu 

uşurinţă o premisă a discursivităţii. 

În ceea ce priveşte filozofia eminesciană, Caius Dobrescu notează: 

„Eminescu se raporta la ideile schopenhaueriene într-un mod specific 

poetic – le aborda, adică, nu ca pe o experienţă pur intelectuală, cît mai 

degrabă ca pe o experienţă emoţională. [...] Ceea ce redă Eminescu în 

poeziile sale cu miză metafizică este, de fapt, o tensionată şi 

contradictorie «experienţă de lectură». Adică o experienţă desfăşurată 

simultan la nivelul înţelegerii conceptuale şi la cel al empatiei emoţionale 

şi la cel al proiecţiei/explorării imaginative”. (Caius Dobrescu 2004). 

Înţelegînd, desigur, prin aceasta, interiorizarea ideilor filozofice şi 

transpunerea lor ulterioară în poezie, trebuie făcută o precizare. 

Sensibilizarea ideologiilor şi convingerilor dă într-o oarecare măsură 

impresia că toate au fost înghesuite în forma sincopată a versurilor. 

Încercarea de adaptare metaforică pare inconsecventă, abundenţa 

corelaţiilor fiind înlocuită cu nişte imagini plastice sintetizatoare şi 
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emfatice: „Munţii de vecinici gînduri; Toate cerînd brevet la nemurire; 

Fiinţe nevăzute, cari sînt, / Deşi trec nesimţite, ca şi vremea[...]”. 

Obsesiile liricii eminesciene nu sînt pur convenţionale, preluate mecanic, 

dar ele nu depăşesc un anumit prag al asimilării literare. 

În raport cu singularitatea macrogîndirii, Eminescu pare să adopte 

o poziţie, să-şi impună o convenţie ideologică înaltă şi în acelaşi timp să 

şi-o asume. Poziţia pe care eul poetic se situează, în conformitate cu 

viziunile sale ample, este cea a unui eu avizat, aparent a observatorului 

superior, care se desprinde de alinierea la mersul ignoranţei, de 

mecanismele sociale inconştiente, situîndu-se aşadar în evidentă opoziţie 

cu ceea ce am putea numi ritmul social sau maratonul de castă. Însă eul 

poetic nu este un substitut al demiurgului, ci este prins între două 

dimensiuni: valea plîngerii şi vidul absolut, dispreţuind pe de-o parte 

coborîrea şi invocînd pe de altă parte deschiderea nepătrunsului ascuns. 

Înălţimea introdusă de „Munţii de vecinici gînduri ridicînd/ A lor trufaşă 

frunte către cer” este pusă în corelaţie cu întunericul rece al vremii, cu 

sondarea acestui spaţiu umed, cufundat în beznă. Am putea delimita în 

poezie trei straturi: un subteran al veşniciei, în care se pierd cei din 

următorul interval, terestru, de suprafaţă („pe-acea cale/ Ce duce-n 

vecinicie”) şi un nivel al altitudinii. „Oraşul uitării, îngropat în vecinicie” 

însumează toate acele suflete inferioare, care se strecoară, din pătura de 

mijloc a universului (indiferent de statutul lor social: vezi fiinţe regale, 

îmbrăcate în purpură), din viaţa pămîntească materială („cerînd brevet”) 

în moarte veşnică, în uitare, fiindu-le refuzată nemurirea. Desigur, 

Universul nu este plan. Percepţia lui este, la fel ca în plan fizic, 

condiţionată de volum. Într-o formă conică, eul devine central, axial, se 

află în vîrf (chiar dacă se impersonalizează), mulţimea este un stadiu 

median nul, iar fundamentul este reprezentat de o simbioză întuneric-apă 

(„neagra-ţi [speluncă] umedă”) ce trimite la acel spaţiu precosmic. 

Această privilegiere a extremelor este caracteristică romantismului. 

Alternanţa abis-înălţime exclude intervalul mediocrităţii. Coborîrea nu se 

pretează de la ultimul stadiu, cel spiritual, la cel imediat următor, al 

materialităţii. Însă descinderea gîndului într-un spaţiu mai adînc, 

atotcuprinzător, de natură obscură este un imperativ al cunoaşterii. 

Invocaţia ce deschide poemul este în dezacord cu poziţia de regizor 

omniscient pe care eul şi-o asumă spre finalul poemului şi ea este exact 
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reversul mărturiei blagiene din Eu nu strivesc corola de minuni a lumii... 

Poziţia pe care poetul o adoptă este menită să creeze nişte opoziţii mai 

mult sau mai puţin voite. Prin raportare la filozofia internă a poeziei, 

aceste opoziţii sînt construite, paralelele se conturează susţinut. Veşnicia 

şi efemeritatea, materialitatea şi gîndul, întunericul şi suprafaţa, cu toate 

interpretările lor, vor fi reluate în discuţie. 

Însă pentru moment, este de precizat că, însuşindu-şi aceste 

viziuni şi simţind nevoia să le expună în repetate rînduri în reţeaua sa 

poetică, Eminescu le-a transformat pe alocuri în nişte convenţii literare şi 

ideologice prea transparente. Tonul, aşa-zis gnomic, i-a permis să-şi 

afirme repulsia faţă de relaţiile sociale, dar uneori i-a înşelat simţurile 

poetice, demascînd preferinţa sa pentru nişte convenţii cu un grad de 

motivaţie morală ridicat: convenţiile pe care le-am putea numi ideatice, 

vizibile şi în plan stilistic, enunţate de pe poziţia de superioritate a 

conştiinţei vizionare, chiar dacă par impersonale, denunţă pînă la un punct 

dependenţa eului de orgoliul gîndirii sale. Eliberat implicit de ritmul 

social, eul se declară totuşi constrîns de ritmul vremuirii naturale. În 

consecinţă, eul neangajării compensează această neputinţă prin ordonarea 

antitezelor dintre fiinţele efemerităţii şi gîndurile eterne în tensiune 

compoziţională ascendentă, pentru a rosti în termeni clari o concluzie 

poetică fermă, generîndu-i poeziei un aspect închis şi convenţional 

(„Aspirînd la un lucru care-n veci/ Nu poate fi a lor – eternitatea”). 

Împărţirea egoistă a existenţei în două specii care nu îşi pot contamina 

existenţa, rămînînd fiecare în haina cuvenită este susţinută de imaginile 

antitetice: „...mulţimi pestriţe/ De gînduri trecătoare” vs. „Munţii de 

vecinici gînduri; Cu nepăsare ei privesc la toate/ Efemeridele...”. vs. 

„Cîntînd, vuind, certîndu-se şi toate”. 

Superioritatea este prezentată aici mai mult generic, fără vreo 

substanţă umană sau divină. Nu întîlnim nici complexitatea geniului, aşa 

cum este el generos portretizat printr-o sumă de trăsături în Feciorul de 

împărat fără de stea, şi nici vreo instanţă demiurgică care intervine, ci 

gîndurile pietrificate (nu munţii sînt personificaţi; sensul figurii este 

întors, creîndu-se totuşi o spaţialitate simbolică). Aici intervine eul 

impersonal: gîndurile nu sînt orfane, ele devin realitate simbolică. 

Desigur, preferinţa pentru hiperbolele naturii (oceane/ mări, codrii, 

munţi) îi este recunoscută lui Eminescu şi tocmai aceste imagini repetitive 
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şi directe, folosite fără necesitatea unor aluzii nuanţate, simplifică 

interpretarea sensurilor. Pentru Eminescu, grandiosul este reprezentat fără 

abatere de aceste spaţii încăpătoare, vulcanice, germinative, simbolizînd 

infinitul spiritului. Dar poezia O, te-nsenină, întuneric rece... nu este 

descriptivă decît succint, nu există imaginea niciunui mag prezentat în 

plinătatea puterilor sale, în mijlocul abundenţei naturale şi de altfel nici 

alte personaje mitice. Conştiinţa nu intră sub imperiul somnului şi al 

visului pentru a putea contempla marginile timpului.  

Atitudinea de comunicare, de deschidere către întunericul de 

dincolo, poate fi desigur un atribut al dorinţei de cunoaştere, un semn al 

încercării de pătrundere a gîndului. Optica personală solicită simţul 

văzului ca modalitate cognitivă. Însă, deşi finalul ne transpune în faţa 

unui eu liric avizat asupra dihotomiei lumii, el rămîne suspendat, cu 

privirile oarbe, pline de întuneric în afara Pămîntului şi a vieţii. Nefiinţei 

de dincolo de timp îi este intuită acea substanţă de care vorbeam, conţine 

în sine nişte suflete, nişte gînduri alegorizate, pe care eul liric le solicită 

prin materialitatea relativă a văzului: „Să văd trecînd în haină cuvenită/ 

Acele gînduri…”. Ideea se cere contemplată. Subtilitatea gîndului, care 

devine obiect-ţintă în raport cu eul-subiect şi cu văzul-instrument este 

căutată într-un spaţiu al neantului, germinativ în sine, dar steril în raport 

cu actualitatea lirică a eului. Gîndul suscită aici mai multe precizări. El nu 

este suportul unei lumi închipuite, principiu creator precum Cuvîntul 

vital, dar rămîne imagine în sensul contaminării cu atributele 

materialităţii. Dematerializînd fiinţele umane, Eminescu le esenţializează, 

le reduce de la manifestări sociale la gînduri („gînduri trecătoare şi 

vecinici gînduri”), gîndul fiind amprenta care separă ireconciliabil lumea 

în pribegi şi iniţiaţi, devenind el însuşi entitate. În primul caz, gîndul este 

egalizator prin incoerenţă şi lipsă de valoare („mulţimi pestriţe”), iar în al 

doilea caz, el capătă o amplitudine exagerată, prelungindu-se în mineral 

(„Munţii de vecinici gînduri”).  

La început, eul încearcă o smulgere din timp, fără să-l poată 

stăpîni (cum se întîmplă în Memento mori cu roata vremii), apoi enumeră 

nişte parametri ai efemerităţii şi în final sînt introduse antiteza şi teza 

conţinută de aceasta. Nu există o constanţă a eului, terenul acestei poezii 

devine oscilant, neliniar, sărind de la invocaţie la cvasi-absenţă şi la 

sentinţe impersonale (nu supraindividuale). Trecerea de la eul empiric la 
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eul impersonal în cadrul aceleiaşi poezii denotă recurgerea la o imagine 

artistică, convenţională, la tipizare. Cu siguranţă, metamorfoza eului 

determină ambiguizarea sa, dar, totodată, poezia capătă un caracter 

reflexiv generalizat. În poezia O, te-nsenină, întuneric rece..., eul îşi 

divulgă statutul pe jumătate: privirea în adînc este mărturisită personal 

(să văd), iar trăirea în înalt este subliniată chiar prin această distanţare pe 

care o adoptă (vezi departe), excluzîndu-se din freamătul lumii, fără a 

reveni asupra freamătului interior mărturisit în incipitul poeziei. Cu alte 

cuvinte, eul nu îşi dezvăluie poziţia decît prin invocaţia către întunericul 

vremii, pasîndu-i apoi cititorului responsabilitatea situării în univers. 

„Atenţia pe care o putem distinge, încă din subtextul 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” 

(Caius Dobrescu 2004: 133). Subversiunea graniţelor poate echivala cu 

înţelegerea adevărului impus al poeziei. Poetul lansează nişte pilde 

schematice, pentru ca apoi să se distanţeze de cei cărora li se adresează.  

În general, eul eminescian nu se ipostaziază explicit ca geniu, dar 

îşi alege nişte personaje cu care empatizează, intergrîndu-se prin viziune 

şi înţelegere acestei categorii restrînse, elitiste. El încearcă să se sustragă 

mulţimii, dar o face cu riscul de a se închide în aroganţă. Fruntea trufaşă 

este concepută de către el, ca un spaţiu ideal, şi îl include cu necesitate. 

Orgoliul nu este însă întotdeauna susţinut de aceasta poziţie, fiindcă 

există şi un revers: neputinţa de a schimba ceva prin puterea gîndirii, 

sentimentul umilinţei pe alocuri, şi răbufnirile alternante, însă în 

continuarea tuturor acestor constatări el adoptă o tactică a muţeniei, 

paralizat de conştiinţa eroziunii inevitabile. Tentaţia de a-i dispreţui pe cei 

neputincioşi pare datorată unei subordini similare între el şi legile 

macrocosmice.  

Situarea în sistemul Universului este dependentă de două axe. În 

completarea temporalului şi în acord cu el, elementul spaţial se 

organizează, precum am văzut, într-o anumită ordine.  

Eul liric se situează la mijloc, fiind obligat la o poziţie 

intermediară, pe care o refuză însă, opunîndu-se efemerităţii umane prin 

proba gîndului. El însumează în fiinţa sa şi derizoriul , dar nu aparţine 

spaţial acelui strat de mijloc menţionat - intervalul terestru al mulţimii 
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uniforme -, ci este retras pe culme, privind indiferent spre ceea ce îi este 

subordonat (şi detaşat de el în acelaşi timp), dar insistent în explorarea 

abisului. Ca şi cum ar infirma acest segment de mijloc, neglijabil, plan, şi 

ar recunoaşte doar alte două spaţii care se întrepătrund prin dezvoltare. 

Întunericul rece (neantul vremii) se poate prelungi infint în adînc, poate 

înghiţi totul în moarte (în fond, localizarea sau delimitarea lui e strict de 

raportare), rămînînd o ameninţare nemărturisită şi pentru eul eminescian, 

iar deschiderea cerului se întîlneşte într-un punct abstract cu traseul acelor 

„Fiinţe nevăzute, cari sînt,/ Deşi trec nesimţite, ca şi vremea/ Ce 

vremuieşte-adînc în tot ce e”. Rolul acelui nivel de mijloc plan poate 

rămîne determinarea unei diferenţe de măsură, deşi greutatea evaluării 

sensului existenţei umane îi revine tot veciniciei. 
În fond, poezia O, te-nsenină, întuneric rece... introduce obsesia faţă 

de timp şi fenomenele sale antitetice, care determină eul să compună o 

atitudine de disociere nu doar la nivel temporal (efemeritate şi veşnicie) şi 

spaţial (munţi şi spelunci), ci şi la nivel uman (fiinţe „mîndre, ţanţoşe, 

regale; Unele aspre, altele duioase...”).  Veşnicia, cu vechea sa rezonanţă, 

vecinicia, absoarbe toate închipuirile în acest spaţiu extra-social, aproape în 

afară de natura însăşi, în perimetrul morţii, în vidul temporal. Ebenul cel 

topit, împreună cu defilarea fiinţelor nevăzute pe-acea cale/ ce duce-n 

vecinicie, dispărute din mintea secolilor lungi, greoi, dau senzaţia de curgere 

continuă. Conform Ioanei Em. Petrescu, Spaţiul citadin e un spaţiu al uitării 

timpului şi existenţa socială e un ceremonial al „trecerii”, minuţios organizat, 

menit să despovăreze conştiinţa de sentimentul timpului. (Ioana Em. 

Petrescu 2000). Dinspre acest oraş terestru, dinspre materialitate se produce 

o mişcare de translaţie către oraşul uitării sau al morţii. Calea vremii 

anticipează uitarea prin bucla temporală pe care o formează. Imperativele (te-

nsenină, înfloreşte, fă, să văd) conturează o relaţie întuneric-lumină şi 

exprimă dorinţa eului de a-şi crea o realitate pe potriva gîndului său sau de a 

revela natura, readucînd-o în memorie în afara oricărui artificiu (haina 

cuvenită).  

Pentru a nu crea o confuzie semantică şi contextuală a convenţiei 

puse în discuţie, putem delimita convenţiile sociale şi convenţiile ideologice 

subînţelese în poezie de cele din viaţa poetului, substitute ale gîndurilor 

prime ale omului în sine. Desigur, graniţa este mult mai transparentă decît 

am încerca să o trasăm pentru a evita eroarea determinismului social şi 

biologic. În fond, putem citi poezia ca o copie fidelă a sensibilităţii omului-

poet, nu putem să i-o atribuim unei instanţe supra-individuale. Putem să 
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definim convenţia eminesciană a poeziei prin convenţia trăită şi invers. 

Poezia se ridică în viziunea poetului la un ansamblu de idei filozofice şi 

existenţiale de o importanţă vitală, dar ea coboară tocmai prin transpunerea 

acestor sensuri în convenţiile unui stil prescriptiv şi predictiv. Retorica este 

desemnată să aducă în atenţie înţelepciunea metafizică. 

Nu ştiu dacă poezia O, te-nsenină, întuneric rece... se poate judeca 

în termeni de probitate morală şi de severitate stilistică, uzînd de nişte 

convenţii acceptate (fiind preluate din filozofia universală şi interiorizate), 

dar împleticindu-se într-un ghem de imagini semi-metaforice. Probabil că 

aglomerarea prea mare de convenţii, integritatea prea intens căutată, se 

pierde mai degrabă într-o atitudine de refuz din partea cititorului, decît de 

adîncire. Prin convenţiile sale ideatice, Eminescu combate convenţiile 

sociale, prin satiră „sancţionează îndepărtarea gîndirii de orizonturile gîndirii 

autentice, printr-un gest de violentă smulgere a măştilor...” (Ibidem). 

Ambiguitatea este redusă, creşte miza denunţării.  

Desigur, nu particularităţile limbajului eminescian sînt puse în 

discuţie la capătul acestei interpretări, însă cercul vicios care se declanşează 

trece de la idee la limbaj. Poezia le însumează şi devine blamabilă tocmai 

prin faptul că nu sesizează decalajul dintre convenţia ideologică şi forma 

poetică. Limbajul se contaminează, devine suportul acestei convenţii. Poezia 

nu mai este poezie autentică, ci îşi asumă un statut impus de tradiţia 

conţinutului său. Autenticitatea în accepţia de adevăr conţinut sau de valoare 

axiologică în sine justifică poezia. Căutînd mai mult semnificaţia de 

originalitate a poeziei, avem însă  de-a face cu o depreciere a lirismului. 

Eminescu pare să dorească claritatea şi repetabilitatea mesajului, 

transformîndu-l într-un discurs poetic destul de punctual şi direct. 
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ANAMARIA BLANARU 

Anul IV, Iaşi 

Eminescu şi Borges. Mitul Cărţii 

Deşi s-au afirmat în epoci şi spaţii culturale distincte, Eminescu şi 

Borges îşi găsesc puncte de intersectare în aplecarea pe care au 

demonstrat-o în propria scriitură către rolul creatorului şi a modalităţilor 

de acces la taina creaţiei. Textele în proză au ca punct de plecare 

intruziunea fantasticului în lumea raţională, dar susţinute de un puternic 

strat filozofic şi ideatic. Nivelul metatextual, mai ales în cazul scriiturii 

borgesiene, va implica o lectură erudită, care să depăşească linearitatea 

naraţiunii, şi să pătrundă în reţeaua de semnificaţii. Călătoriile fantastice 

din proza eminesciană sînt aventuri ale gîndirii, care-şi experimentează 

posibilităţile şi limitele, apelînd la magie „ca la un mijloc de a re-acorda 

visul individual cu visul cosmic” (Ioana Em. Petrescu 1978). 

Întrepătrunderea viaţă-vis-cărţi care se regăseşte drept centru de 

iradiere a viitoarelor semnificaţii şi simboluri în operele ambilor scriitori 

pare a avea ca punct de plecare intuiţiile lui Schopenhauer pe care cei doi 

l-au cunoscut în lecturile de tinereţe: „Viaţa şi visele nu sînt decît paginile 

unei unice cărţi. Lectura neîntreruptă se numeşte viaţă reală” (Arthur 

Schopenhauer). Universul sub forma unei cărţi infinite, încifrate, 

numerotată aleatoriu şi cu o modalitate de parcurgere la fel de stranie se 

află în centrul imaginarului a doi autori care au năzuit a găsi prin scriitură 

drumul către absolut. Pe marginea operei borgesiene, Cristina Hăulică 

descoperă două moduri de materializare a Cărţii absolute: cartea infinită, 

văzută de Borges drept „o operă ereditară, transmisă din tată în fiu, la care 

orice nou individ să adauge un capitol sau să îndrepte, cu pioasă grijă, 

pagina predecesorilor”; acestui infinit linear i s-ar adăuga un altul 

circular, „un volum a cărui ultimă pagină să fie identică celei dintîi, cu 

posibilitatea de a continua indefinit”; şi cartea totală, „cartea cărţilor care 

să le includă pe toate celelalte”. Autoarea studiului remarcă în această 

clasificare expresia intertextualităţii maxime, imaginea textului care se 

lasă traversat, în toate punctele sale, de totalitatea marelui Text universal. 
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Eminescu îşi construieşte universul tematic al scrierilor sale avînd 

în vedere diferite nuanţări ale semnificaţiei Cărţii. Pasiunea pentru tratate 

de divinaţie, manuscrise de zodii sau astrologii bizantine caracterizează 

personaje eminesciene, transpuse în timpuri şi lumi diferite. Realitatea 

exterioară este transformată în semn şi transpusă în pagini de carte; cea 

din urmă nu este o entitate închisă, ci un centru de nenumărate relaţii, 

putînd fi considerată „rîul lui Heraclit” (Borges), cu schimbări continue 

de la o lectură la alta, de la un cititor la altul. Ştefan Augustin Doinaş  

defineşte cartea drept o virtualitate cu o imagine incompletă, niciodată 

încheiată, menită să stabilească un echilibru între finit şi infinit. Cartea ar 

trebui să cuprindă „măcar ca virtualitate, toate variaţiile posibile, precum 

şi contrariul lor”; ea este rezultatul unei ars combinatoria, sinteză a 

realului şi a posibilului. 

Cartea din textele eminesciene ar cuprinde semne tainice, în care 

s-ar ascunde cheia unor universuri fantastice. Descoperind cheia cifrului, 

eul se poate elibera de timpul şi spaţiul său, modificîndu-şi în acelaşi timp 

structura de fiinţă muritoare şi lărgindu-şi cîmpul de cunoaştere. De o 

Carte absolută este legat destinul geniului în Povestea magului călător în 

stele, a cărui lector este însuşi Dumnezeu: „Cînd cartea lumii mare 

Dumnezeu o citeşte, se-mpiedică la cifra vieţii-ţi făr să vrea”. Imaginea 

depăşeşte ideea imperfectului bibliotecar borgesian, lipsit de puterea de a 

parcurge întreaga Bibliotecă Babel, cu excepţia aşa numitului Omul cu 

cartea; acesta pare a fi găsit o carte care să constituie abrevierea şi 

compendiul perfect al tuturor celorlalte, iar descifrarea ei îi conferă 

puterile zeului. Universul şi cartea trimit în mod evident la imaginile lor 

reflectate reciproc: „Biblioteca este atît de uriaşă, încît orice reducţie de 

natură umană nu poate fi decît infinitezimală. (...) Dacă un etern călător ar 

străbate-o în orice direcţie, ar constata, după secole, că aceleaşi volume se 

repetă în aceeaşi dezordine care, repetată, ar fi o ordine: Ordinea!” 

(Biblioteca Babel). 

Semnificaţia simbolică acordată Cărţii de către cei doi autori se 

desprinde şi din modalitatea în care şi-au imaginat materialitatea acesteia, 

insistîndu-se pe aspectul slovelor, bizar şi indescifrabil. Cartea lumii din 

Povestea magului este alcătuită din „semne strîmbe întoarse-arăbeşte”, 

încifrare a legilor care guvernează lumea; magul va cerceta semnele 

universului şi va citi în carte sfîrşitul apropiat al împăratului şi călătoria 
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voievodului. În Dumnezeu şi om Cartea absolută pare mărturia unor 

timpuri trecute, scrisă de asemenea cu „litere bătrîne,/ Strîmbe ca 

gîndirea oarbă unor secole străine”; istoria religiei este cuprinsă 

înlăuntrul ei, deoarece eul poetic întrevede posibilitatea de a percepe 

dincolo de litera scrisă imaginea: „Dar pe pagina din urmă, în trăsuri 

greoaie, seci,/ Te-am văzut născut în paie, faţa mică şi urîtă,/ Tu, 

Christoase, - o ieroglifă stai cu fruntea amărîtă/ (...) Era vremi acelea, 

Doamne, cînd gravura grosolană/ Ajuta numai al minţii zbor de foc 

cutezător”. Ieroglifa eminesciană care ascunde de fapt legile şi sensul 

lumii descifrate doar de cei iniţiaţi, aleşi trimite la Aleph-ul borgesian, 

imaginat ca numele primei litere din alfabetul limbii sacre; pentru Cabală, 

litera reprezintă En Soph, divinitatea nelimitată şi pură: „diametrul Aleph-

ului să fi fost de vreo 2-3 centimetri, dar spaţiul cosmic era întreg acolo, 

fără să-şi fi micşorat dimensiunile impresionante” (Aleph). 

În Cărţile şi noaptea, Borges vorbeşte despre „o misterioasă 

scriere cifrată”, şi are în vedere  „modus operandi” al cabaliştilor care se 

bazează pe premisa că sfînta scriptură este un text absolut, şi că un astfel 

de text nu poate fi în niciun fel opera hazardului. În Cabală se presupune 

că literele ar fi anterioare cuvintelor, altfel spus „literele au fost 

instrumentele lui Dumnezeu şi nu cuvintele alcătuite din litere”. Totodată 

se vorbeşte de o scriptură ca şi cum ar fi o scriere cifrată, o criptografie, 

care necesită inventarea unor multiple legi pentru a fi citită. Borges 

transpune ideile în proza scurtă Scriptura zeului în care Cartea scrisă în 

cea dintîi zi a Firii devine un mister, „nimeni nu ştie unde va fi scris-o, 

nici cu ce caractere, dar sigur este că ea dăinuie, în taină, şi că o va citi 

unul dintre cei aleşi”. Ultimul sacerdot al zeului vede în vis roata făcută 

din apă şi foc în care se aflau cauzele şi efectele, întregul univers şi 

rosturile ascunse ale acestuia; devine cunoscătorul formulei de 

paisprezece cuvinte întîmplătoare a căror posibilă rostire l-ar face 

atotputernic. 

Textele celor doi autori se bazează pe un solid substrat ideatic, 

însă această literatură autoreflexivă şi analitică nu exclude prezenţa 

jocului şi a fanteziei. Fiecare caută libertatea pe care scriitura o 

presupune, şi încearcă să pună în mişcare imaginaţia cititorului. Atît 

pentru Eminescu, cît şi pentru Borges, proza depăşeşte fapticul, simpla 

reţea de accidente şi circumstanţe, şi răspunde unei chemări cu mult mai 
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profunde ; „cînd scriu o povestire, o scriu pentru că, într-un fel sau altul, 

cred în ea-nu aşa cum se crede în istoria concretă, ci, mai degrabă, aşa 

cum se crede într-un vis sau într-un ideal” (Jorge Luis Borges 2002: 101). 

Textele devin metatexte, care se reflectă pe sine, dar care cuprind şi 

reţeaua de semnificaţii a operei întregi. De aici imaginea labirintului 

circular ca spaţiu al scrierii şi al lecturii şi al cărţii infinite care le 

cuprinde pe toate celelalte, prin îmbinarea şi amestecul spaţiului, 

punctului, virgulei şi a celor douăzeci şi două de litere ale alfabetului. 
În studiul comparativ Eminescu-Borges, Luiza Marinescu are în 

vedere „noutatea viziunii şi specificul sensibilităţii şi al creativităţii poeziei şi 

prozei fantastice al celor doi scriitori” (Luiza Marinescu 2004). Lucrarea are 

în vedere şi semnificaţiile manuscriselor, cărţilor de divinaţie sau textelor 

absolute pe care le întîlnim în scrierile celor doi autori. Sărmanul Dionis şi 

Cartea de nisip borgesiană par construite pe aceeaşi schemă a manuscrisului 

primit şi a încercării de descifrare a misterului prins în paginile sale, 

năzuindu-se a se afla legile ascunse ale lumii. 

Protagoniştii acestor două nuvele se prezintă ca doi viitori iniţiaţi, ce 

primesc explicaţiile necesare de la bătrînul Ruben, respectiv necunoscutul 

din Orcade; circulaţia cărţii este necesară pentru repetarea experienţei şi 

pentru sublinierea imposibilităţii înţelegerii ei de către o minte omenească. 

Cartea lui Zoroastru din Sărmanul Dionis stîrneşte uimirea prin caractere 

scrise ciudat, cu cerneală roşie ca sîngele, „de o evlavioasă, gheboasă, 

fantastică arătare”; îşi are echivalentul în cartea sacră pe care o cumpără 

protagonistul Cărţii de nisip de la un vînzător de Biblii. Cartea îl surprinde 

prin greutatea cu totul neobişnuită, prin slovele străine şi dispunerea lor pe 

două coloane: „Mi-a atras atenţia faptul că pagina pară din stînga avea 

numărul (să spunem) 40 514, iar cea impară, aflată în dreapta ei, 999. Am 

întors fila; numărul de pe verso avea 8 cifre”. Cumpărătorul este iniţiat în 

taina cărţii: numărul paginilor este infinit, şi la fiecare deschidere a cărţii va 

apărea o pagină distinctă, pe care nu o va regăsi niciodată. Dacă în cazul lui 

Dionis cartea se citeşte după o formulă magică, din şapte în şapte file, în 

cazul naratorului borgesian numerotarea paginilor este însuşi misterul. Cu 

ajutorul cărţii, Dionis se transpune în lumi „care se formează aievea aşa cum 

le doreşti”; el nu se mai îndoia pentru că de o mînă nevăzută  era tras în 

trecut. Trezindu-se sub chipul călugărului Dan, acesta păstrează „cartea cea 

veche”, şi la învăţămintele lui Ruben face schimbul firilor dintre om şi 

umbră. Cei doi protagonişti sînt acaparaţi întru totul de manuscrisul primit, 

îndepărtîndu-se treptat de realitate şi de logica umană. Dacă Dan-Dionis se 
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va prăbuşi în încercarea de a afla în carte secretul dobîndirii puterii divine, 

protagonistul borgesian, „prizonier al Cărţii”, ce „infesta şi pervertea 

realitatea”, scoate obiectul coşmaresc din propria existenţă şi ascunde 

manuscrisul în Biblioteca Naţională. 

Construite pe principiul echivocului, al trecerii dintr-o realitate în 

alta, cu semne şi legi încifrate, textele celor doi autori se unesc în puterea de 

a transpune cititorul în lumi imaginate şi de a-i induce curiozitatea, teama 

sau neîncrederea pe care o trăiesc protagoniştii lor. Arta narativă constă 

tocmai în jocul cu semnul, cu spaţiul şi timpul, suspendînd evenimentul 

cronologic, succesiunea temporalităţii sau logica faptelor. Cartea absolută, 

cartea sfîntă, cartea de nisip sau cartea lui Zoroastru sînt tot atîtea denumiri 

pentru a reprezenta aceeaşi realitate şi pentru a trimite cititorul la manuscrise 

pierdute, încifrate, cu caractere şi semne a căror înţelegere ne este 

inaccesibilă. 
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OVIDIU CAPATA 

Anul III, Bacău 

Ideal şi sexualitate în opera eminesciană 

„Şi cînd propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost, 

O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost?” 

(Scrisoarea I) 

Mulţi au fost cei care, „printre tomuri brăcuite”, şi-au bătut capul 

să pătrundă viaţa celui mai pesimist cugetător şi scriitor pe care l-au avut 

românii (aşa cum îl vedea Iacob Negruzzi pe Mihai Eminescu). „Cu ochii 

cei verzui”, mai mult sau mai puţin pedanţi, aceştia au făcut din Eminescu 

„un pacient al naţiunii întregi” (C. Vlad); l-au înălţat, pe rînd, în sfere 

metafizice, de unde l-au lăsat, mai apoi, să se prăbuşească în vulgaritatea 

unei vieţi romanţate, l-au pus sub semnul infantilismului psiho-sexual 

(psiho-afectiv), al schizofreniei şi al maniei depresive, l-au mitizat şi 

demitizat de zeci şi sute de ori, l-au aşezat, în cele din urmă, pe o bucată 

de piatră, cu rost de piedestal, ca tinerilor de acum, de „peste un veac” şi 

mai bine, să nu le rămînă decît întruchipările unor expresii, devenite 

aride, precum: „poetul nepereche” şi „nemurirea dorului de absolut”. 

Opera eminesciană a suferit o primă interpretare, cu adevărat 

îndrăzneaţă, în 1932, odată cu apariţia lucrării doctorului Constantin 

Vlad, Eminescu din punct de vedere psihanalitic. Aici, i se alcătuieşte 

poetului un veritabil tablou clinic, cu întreaga simptomatologie specifică 

persoanei schizoide, ameninţată, în permanenţă, de o iminentă instalare a 

schizofreniei. Înstrăinarea, negativismul, narcisismul, scindări ale eu-

ului, reactivarea lumii infantile (cu accentul, ulterior, pe infantilismul 

psiho-sexual), raptusuri, neglijenţă (ajunsă pînă la gatism), toate acestea, 

argumentate cu frînturi din opera eminesciană, ne îndreaptă spre un caz 

de demenţă precoce, în care doar o „minune de echlibristică” a dus la 

evitarea unei „prăbuşiri în întunericul acelei maladii (schizofrenia)” 

(Constantin Vlad 1932). 

Mă întreb, totuşi, cum ar fi explicat medicul freudist rîndurile, 

scrise de Eminescu în toamna anului 1882, asupra romanului său Geniu 

pustiu: „Nimic nu-i statornic, valorile estetice se măsoară şi ele în 
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tiparele conştiinţii noastre mobile. La douăzeci de ani mi-am împins 

trufia pînă a mă crede un «geniu pustiu»; neputînd adînci, tinerii 

înlocuiesc intensitatea prin extensiune şi preciziunea gîndirii prin 

divagaţiune. Nici o notaţie exactă, ci numai găunos, patetic, romantic; 

demoni, îngeri şi genii; eroi frumoşi, perverşi şi diabolici; femei divine, 

bolizi de basm pueril. Pe mormîntul tinereţii aruncăm cei mai poetici 

trandafiri ai amintirii‖(E. Lovinescu1984: 4). Acesta să fie oare 

negativistul, narcisistul şi grandomanul derivat din acest narcisism, despre 

care vorbeşte doctorul Constantin Vlad? De aici să transpară, oare, 

scindarea personalităţii sale, dezechilibrul şi blocajul într-o etapă 

prepuberală? Sau să numim aceasta doar o stare trecătoare de luciditate, 

specifică schizofrenilor, o stare, însă, care l-a urmărit pe Eminescu pas cu 

pas, dînd naştere, în fond, unei opere monumentale. 

Incredibile sînt consideraţiile lui Constantin Vlad, privind 

erotismul la Mihai Eminescu. Astfel, autorul Luceafărului este 

transformat într-un homosexual latent, întors spre sexul propriu, victimă a 

complexului oedipian, ca urmare a autorităţii tatălui, Gh. Eminovici, aşa 

încît idealul feminin devine intangibil, aşezat sub semnul lui „nu e voie”, 

„nu e permis”, iar eroul eminescian, proiecţie a personalităţii scriitorului, 

un efeminat caracterizat prin autosuficienţă şi insensibilitate (pareză 

afectivă), iată portretul tipic al acestei descrieri , „frunte netedă, albă, 

corect boltită, cu ochii tăiaţi, de migdală, părul curgînd în viţe pînă pe 

spate, a cărui uscăciune neagră şi sălbatică se găseşte într-un contrast 

plăcut cu faţa fină, dulce şi copilărească”. Mai departe, C. Vlad vorbeşte 

de o lipsă de reacţie afectivă, specifică schizofreniei, o insensibilitate faţă 

de orice impresie venită din afară. Avem în continuare un fragment, ce se 

doreşte edificator, din Cezara, nuvelă folosită cu predilecţie în 

demonstraţiile sale: „Eu nu ştiu cum să-ţi descriu simţirea ciudată, care-

mi răceşte inima atîta cît mi-o face somnolentă…” şi dacă bietul călugăr 

Ieronim nu ştia cum să descrie această „simţire ciudată”, doctorul 

Constantin Vlad o face cu mare uşurinţă, afirmînd următoarele în 

continuarea acestui text: „Aceste situaţii şi imagini derivă dintr-un tablou 

pe care îl numim cu un termen medical destul de brutal: impotenţă. Şi nici 

nu putea fi Eminescu prea potent odată ce era un narcisist, adică îşi avea 

afectele plasate asupra persoanei proprii. Ca să fii potent e nevoie mai 

întîi să poţi iubi şi pe urmă reflexele fiziologice se dezlănţuie de la sine, 
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puse în mişcare de starea afectivă corespunzătoare” (Constantin Vlad 

1932: 29). Tot aici, ca să încheiem, în parte, cu această viziune 

psihanalitică ni se spune că „singură Veronica Micle se pare că l-a iubit, 

dar se pare numai, căci şi ea l-a iubit numai teoretic şi ea se înşela pe 

sine, luînd dorinţa de dragoste drept dragoste. Dragostea ei a durat numai 

atît cît a existat o piedică reală între ei. Cînd a dispărut acea piedică s-a 

prăbuşit şi dragostea lor care s-a dovedit ca e numai ideatorie” (Ibidem: 

30). 

Ei bine, toate aceste judecăţi curajoase, puternic ancorate în 

complexul argumentărilor psihanalitice, care ţin de cele mai multe ori de 

o psihopatologie a comportamentului deviant, judecăţi care pînă acum au 

fost doar condamnate teoretic şi reduse la stadiul de speculaţie, pot fi 

astăzi demontate punct cu punct de existenţa unor mărturii incontestabile 

ale romanului de dragoste, avîndu-i protagonişti pe cei doi, mărturii de a 

căror existenţă dr. Vlad nu avea de unde să ştie, iar, dacă ar fi ştiut, cu 

siguranţă lucrarea sa ar fi suportat serioase modificări, aceasta în cazul în 

care ar mai fi fost scrisă. Mă refer desigur la corespondenţa inedită dintre 

Mihai Eminescu şi Veronica Micle, publicată de puţin timp, în anul 2000 

şi oferind, astfel, dimensiunea reală a relaţiei lor amoroase. 

Ne vom opri, mai întîi asupra aşa-zisei lipse de „reflexe 

fiziologice”, ca urmare a lipsei unei stări afective. Dacă este aşa, atunci e 

firesc să ne punem întrebarea sau să încercăm să înţelegem cum ar putea 

fi interpretată următoarea adnotarea făcută de către Veronica Micle, cu 

cerneală violetă, pe una dintre scrisorile primite de la Eminescu: „Aici a 

încetat de-a-mi scrie şi ne-am certat rău. Am rămas certaţi de la 9 april 

1880 pînă la 23 decembrie 1881cînd am venit la Bucureşti la Hotel Regal 

şi m-am întîlnit cu el la cameră” (Christina Zarifopol-Illias 2000: 85). 

Apoi avem o scrisoare a aceluiaşi Eminescu, din nou adnotată de 

Veronica Micle: „Ianuar 1882. După ce ne-am împăcat în Bucureşti la 23 

decembrie1881”, desigur în camera Hotelului Regal (s. n.), scrisoare care 

începe după cum urmează: „Dulcea mea Veronică, Ceea ce cineva are 

mai scump trebuie să-şi păzească cu toată discreţia. Găsit-am oare noi 

amîndoi din nou comoara noastră pierdută, odorul nostru nepreţuit, 

dragostea noastră? Dacă am regăsit-o, să nu mai spunem nimănui de 

cînd o îngropăm în inimile noastre, cît de ascuns şi de dulce arde în noi” 

(Ibidem: 102) 
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Trebuie spus că „simţiri” ca acestea umplu peste 200 de pagini de 

corespondenţă, iar dacă ele nu au puterea să elimine chiar şi gîndul unei  

„pareze afective” şi dacă împăcarea într-o cameră de hotel s-a realizat 

exclusiv prin recitarea unor versuri de Lamartine (unul dintre preferaţii 

Veronicăi Micle) atunci demonstraţia doctorului Constantin Vlad stă în 

picioare, altfel, sîntem îndreptăţiţi să considerăm cel puţin pripite 

concluziile sale. La acestea atragem atenţia asupra datelor acestor scrisori 

(4 aprilie 1880, ianuarie 1882) şi celor multe care au urmat lor, 

corespondenţa păstrîndu-se pînă în anul teribilei căderi a poetului, 1883, 

şi avem astfel înlăturată şi presupoziţia falsă, potrivit căreia Veronica 

Micle „l-a iubit numai teoretic”, dragostea ei păstrîndu-se, de fapt, la fel 

de intensă, daca nu mai intensă chiar şi atunci cînd nu a mai existat o 

piedică reală. 

Erosul eminescian, după cum avea să observe şi G. Călinescu, se 

defineşte în primul rînd prin zbucium, voluptate, chiar şi acele portrete 

bisexuale, masculin-feminine din proza lui Eminescu exprimă acelaşi 

lucru. Nici vorbă de insensibilitate, de insuficienţă erotică, de neputinţa 

de a iubi şi de a-şi manifesta dragostea faţă de persoana iubită. Cum poate 

fi blocat într-o fază prepuberală sau suferi de infantilism psiho-sexual 

cineva al cărui „demonism pasional” (G. Călinescu) se înalţă cu atîta forţă 

din versurile sale: „Ah mierea buzei tale am gustat-o,/ A buzei tale coapte, 

amorul meu;/ Zăpada sînului eu am furat-o,/ De ea mi-am răcorit 

suflarea eu;/ Ah, unde eşti demonico, curato,/ Ah, unde eşti să mor la 

sînul tău!/[...]/ Ah, cum nu eşti să-ţi mistuiesc viaţa,/ Să-ţi beau tot 

sufletul din gura ta,/ Să-ţi sorb lumina pîn’ ce-or fi de gheaţă/ Frumoşii-ţi 

ochi, să-ţi devastez aşa/ Tot ce tu ai frumos…o, mă învaţă/ Să te ucid cu 

respirarea mea!” (Ah, mierea buzei tale, 1873) sau: „Tu, cu cruzime m-ai 

respins, cînd am voit copilă,/ Să devastez frumuseţea ta cea dulce, făr’ de 

milă/ Şi totuşi corpul tău e plin de-o coaptă tinereţă/ Tu, al amorului 

duios demonică prăsilă!” (Ghazel, 1873). 

Oricît de mult o disciplină, un curent, o tendinţă şi-ar adjudeca un 

domeniu de activitate aceasta nu va putea niciodată să-l trateze exhaustiv, 

orice domeniu are nevoie de o analiza pluridisciplinară. Astfel, cu atît mai 

puţin poate reuşi psihanaliza să-şi fundamenteze o serie convingeri 

privind un anumit domeniu al literaturii, chiar şi atunci cînd urmăreşte 

anumite aspecte cum ar fi idealul sau sexualitatea. O astfel de strategie de 
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abordare e aproape întotdeauna păguboasă, incompletă şi riscă 

superficialitatea. E o greşeală să pătrunzi prea adînc un lucru, după cum o 

greşeală este să-i judeci suprafaţa, iar dacă un studiu, cum este tabloul 

simptomatologic realizat de dr. C. Vlad poetului M. Eminescu, este exact, 

acest lucru nu-i asigură şi veridicitatea. 

Idealul şi sexualitatea în opera eminesciană sînt doua faţete ale 

aceleiaşi identităţi, duală, problematică, fără ca acest lucru să însemne o 

scindare a eului sau o altă formă de alterarea a personalităţii, iar acest 

lucru nu trebuie psihanalizat, mitizat sau demitizat, umplut cu pietre de 

moară sau umflat cu heliu, ci luat ca atare. 
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EMANUEL ULUBEANU 

Anul I, Bucureşti 

Făt-Frumos din lacrimă. Basm atipic 

Făt-Frumos din lacrimă este un basm atipic, dar atipic nu la fel 

ca Tinereţe fără bătraneţe şi viaţă fără de moarte unde, eroului fiindu-i 

interzisă depăşirea condiţiei umane, drumul este refăcut în sens invers cu 

urmări dezastroase. Nu este atipic ca basmul realist din Woyzek al lui 

Büchner unde copilaşul orfan plecat în univers spre căutarea unei lumi 

mai bune este dezamăgit de natura aştrilor macrocosmici şi se întoarce în 

lumea pămînteană pe care o găseşte ca pe-o oală răsturnată, simbolizînd 

inutilitatea, dar nici ca basmele tragice ale romanticului Ludwig Tieck din 

trilogia alchimică Der blonde Eckbert, Der Runenberg, Die Elfen în 

care personajele prinse în iureşul plăsmuirilor solitudinii iluzorii sînt 

atrase în labirintul destinului care îşi impune pedeapsa pentru vinovăţia 

eternă a umanităţii. Basmul lui Eminescu iese din standard din 

perspectiva structurii sale necesare ca basm. 

Cum secolul al XIX-lea este secolul naţiunilor, tot aşa este şi 

secolul tipologiilor, naţiunile fiind în ultimă instanţă unite prin tipologii 

comune asumate. În fundal, tipologia există permanent şi la ea se 

raportează totul... Tipologiile importante din punctul nostru de vedere sînt 

însă de două feluri, la fel cum basmul este o contopire a contrariilor. Este 

vorba de tipologia basmului ca specie şi de tipologia esteticii 

eminesciene, care în proză reia practic cu stricteţe ideile din ars poetica. 

De altfel, s-a spus adesea că proza eminesciană este una poetică, dar din 

această încadrare a fost mereu exclus basmul Făt-Frumos din lacrimă. 

Tipologiei de basm Eminescu îi adaugă viziunea proprie asupra lumii, iar 

acestea două nu mai sînt compatibile.  

Viziunea poetică eminesciană (Cf. Ioana Em. Petrescu 2002) tinde 

spre circularitate. Doreşte să fie sferică, însă cercul nu poate să se închidă 

niciodată. Conştiinţa echilibrului sferic al universului auroral platonician 

şi a eternităţii timpului se pierde odată cu momentul istoric al 

descoperirilor lui G. Bruno, G. Galilei şi Copernic şi cu formularea 

modelului filosofic kantian al unei lumi cu o infinitate de centre, ce nasc 
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şi mor perpetuu. Eternitatea echilibrului devine eternitatea dezechilibrului 

universal, căci dacă acceptăm universul infinit, acceptăm schimbarea 

perpetuă şi deci scurgerea timpului. Pentru că –observase deja G. 

Călinescu – opera lui Eminescu „izvodeşte din fiorul cosmogonic. 

Poemele lui se învîrtesc toate mai aproape sau mai departe de sîmburele 

de întuneric al golului primar” (G. Călinescu 1969: 10). Poetul caută prin 

lirism paradisul pierdut al timpurilor începuturilor şi discursul literar va 

lua astfel forma unui traseu spre refacerea echilibrului cosmic originar. 

Este, în fapt, traseul funcţional al basmului. Prin tipologia sa, basmul este 

mit de regenerare cosmică printr-un rit de iniţiere. „În privinţa artei 

populare, trebuie să remarcăm că ea este de origine metafizică. 

Povestitorul popular nu îşi permite libertatea de a modifica subiectul, 

chiar şi cînd nu îl mai înţelege; din contră, el păstrează cu sfinţenie temele 

timpurilor străvechi, mult mai bine decît artistul literar. Ultima degradare 

a subiectului mitic se datorează acelor literaţi din zilele noastre care, din 

lipsă de respect sau de comprehensiune, compun »poveşti pentru copii« 

ştiind numai să le facă amuzante, sentimentale sau moralizatoare. Şi dacă 

se poate spune despre popor că nu mai înţelege ceea ce a păstrat, ce am 

putea spune despre folclorist şi a sa »ştiinţă a basmelor«?” scria Ananda 

A. Coomaraswamy pe coperta a patra a cărţii lui Mircea A. Tămaş 

(Mircea A. Tămaş 2004). Basmele nu sînt poveşti pentru copii, iar, cum 

arată şi Mircea A. Tămaş în cartea sa care nu se opreşte numai la basmul 

lui Creangă ci devine o analiză intertextuală a unui amplu număr de 

basme din diferitele culturi ale lumii, basmul (largo senso) înseamnă 

desăvîrşirea iniţiatică şi învierea lumii, adică restabilirea echilibrului 

primordial şi iniţierea unui avatar. Miturile funcţionează asemenea 

riturilor, după scheme fixe, care, chiar dacă nu mai sînt înţelese, îşi 

păstrează forţa regenerativă, prin caracterul lor ritual. Basmul este de 

origine metafizică la fel ca fiorul cosmogonic al operei eminesciene, iar 

redobîndirea echilibrului platonician, pentru Eminescu, echivalează cu 

redobîndirea unicităţii Sinelui şi-a echilibrului începutului noului ciclu 

cosmic regenerat din finalul basmelor. Eminescu observă ciclicitatea 

lumii, dar universul său nu închide inelul mitic şi fiinţa rămîne scindată, 

fără să se poată regăsi, la fel cum nu poate regăsi paradisul pierdut al 

muzicii de sfere. Dacă basmul este un text circular, universul eminescian 

este unul în semicerc, iar dacă tiparul narativ al basmului reface ordinea 



EMANUEL ULUBEANU 

 

 

 

începuturilor, condiţia eminesciană este de a nu putea regăsi universul 

auroral spre care tinde. În timp ce avatarul, în basm, redobîndeşte 

echilibrul vital, eul eminescian descoperă eternitatea în moarte. Eminescu 

„tindea să creeze un univers în semicerc (...), avînd ca orizonturi naşterea 

şi moartea lumii, între care se întinde arcul istoriei universale” (G. 

Călinescu 1969: 4). Locul vieţii veşnice spre care tinde peregrinajul 

eroului de basm este înlocuit de Eminescu cu eternitatea morţii, pentru că 

lumea lui nu sfîrşeşte cu un nou început, ci se încheie continuînd în mod 

funebru. 

Necesitînd suportul tipologic al unui traseu circular pentru a-şi 

formula traseul linear şi (s)emisferic propriu, Mihai Eminescu aplică 

schema tipologică a basmului pe paradigma simbolurilor personale din 

arta sa poetică. Aparenţa formei de basm nu este decît un pretext pentru 

reluarea mascată a aceloraşi teme, ori, ca orice text cu origine rituală, 

semnificaţia autentică a acestui basm eminescian se ascunde în 

hermetismul unui motiv al lumii pe dos, dar nu o lume pe dos a 

neconcordanţelor, ci a unor semnificaţii inversate alegoric, a unei morţi în 

forma unei nunţi dublate şi a unei neîmpliniri camuflată în împlinirea 

aparentă. 

Făt-Frumos din lacrimă este atipic din perspectiva structurii sale 

necesare ca basm. Structuralismul rus descoperă schema funcţională 

arhetipală a basmului în renumita analiză comparativă realizată de V. I. 

Propp celor o sută de basme din culegerea lui Alexandr Nicolaevici 

Afanasiev. Propp stabileşte 31 de funcţii
3
 împlinite de personajul 

basmului, care îşi asumă un destin de avatar. Cele 31 de funcţii sînt 

comune şi esenţiale tuturor basmelor, devenind importante prin caracterul 

lor ritual, trebuind îndeplinite. „Funcţiile sînt foarte puţine la număr, iar 

personajele sînt foarte multe. Ceea ce explică de ce basmul poate fi pe de 

o parte uimitor de divers pitoresc şi colorat, iar pe de altă parte, tot atît de 

                                                 

 
3
 (Prologul), absenţa, interdicţia, încălcarea, divulgarea, vicleşugul, 

complicitatea involuntară, prejudicierea, mijlocirea, contraacţiunea incipientă, plecarea 

(s. n.), prima funcţie a donatorului, reacţia eroului, transmiterea obiectului magic, 

deplasarea, lupta, marcarea, victoria, remedierea, întoarcerea eroului, urmărirea eroului, 

salvarea, sosirea incognito, impostura, încercarea grea, îndeplinirea, recunoaşterea, 

demascarea, transfigurarea, pedepsirea şi căsătoria. 
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uimitor prin stereotipia, prin repetabilitatea sa.... Funcţiile personajelor 

constituie elemente fixe, stabile ale basmului, indiferent de cine şi în ce 

mod le îndeplineşte. Ele sînt părţile componente fundamentale ale 

basmului” (Vladimir Iakovlevici Propp 1970: 25-26). „Nu ceea ce vor să 

facă personajele este important, nu sentimentele care le însufleţesc, ci, 

actele lor ca atare definite şi evaluate din punctul de vedere al 

semnificaţiei pentru erou şi al desfăşurării intrigii” (Ibidem: 26)
 
continuă 

folcloristul. Eroul basmului nostru parcurge aparent aceste funcţii 

esenţiale, numai că finalitatea spre care gravitează devenirea sa este alta 

decît cea explicită. Făt-Frumos nu împlineşte scopul pentru care porneşte 

în călătorie. Prologul proiectează, clasic, acţiunea in illo tempore, dar 

„vremea veche, pe cînd oamenii, cum sînt ei azi, nu erau decît în germenii 

viitorului”
4
 semnifică aici, de fapt, timpul echinoxial, universul auroral al 

echilibrului sferelor lui Platon. Împăratul „întunecat şi gînditor ca miază-

noaptea”, cu împărăteasa sa „ca miezul luminos al zilei” trasează 

axialitatea astrală a lumii
5
, căci ordinea acelei lumi se desfăşoară anabazic 

sau catabazic pe verticala fluxului dintre nord şi sud. Împăratul întunecat 

şi gînditor, aflat de cincizeci de ani în „război cu-n vecin al lui, se simţea 

slab, se simţea murind şi n-avea cui să lase moştenirea urei lui”. Absenţa 

descoperă împăratul ca un leu îmbătrînit, reprezentînd un ciclu cosmic 

care moare
6
, dar misiunea moştenitorului său nu ar fi – ca în alte basme – 

să refacă ordinea lumii sau să determine un nou început cosmologic, ci 

cheia în care trebuie citit textul este continuitatea. Încă de la sfîrşitul 

Renaşterii, artiştii au avut obsesia continuităţii, dar cel de la care a preluat 

Eminescu ideea de continuum este Wagner, prin intermediul căruia preia 

– în fond – şi mitul apocalipsei germane, Ragnaröck-dapul stînd la 

Eminescu sub semnul nordului şi totodată al întunericului înserării, căci 

                                                 

 
4
 În aceste propoziţii se prefigurează tema increatului pe care o va prelua 

Nichita Stanescu în 11 elegii. 
5
 Platon imaginează un univers în perfect echilibru sferic, compus din zece sfere 

concentrice (opt la Pytagora) care poartă corpurile divine ale aştrilor, pe fiecare sferă 

trăind cîte o sirenă care cîntă cîte o notă muzicală, în armonia cărora rezonează 

echilibrul lumii. Sferele, mărginite de focul suprem, sînt aşezate pe un ax al focului 

central (cf. Ioana Em. Petrescu 2002: 17-20). 
6
 De altfel, vecinul său murise (s. n.). 
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este – ca la Wagner, Götterdämmerung
7
. Nu reprezentantul ciclului 

anterior, în prag de moarte este tatăl avatarului din basm, ci Făt-Frumos 

se naşte dintr-o lacrimă
8
. Făt-Frumos primeşte moştenirea urii şi pleacă la 

drum. După ce-şi alege – tipic – arma, „îşi luă ziua bună de la părinţi, ca 

să se ducă să se bată el singur cu oştile împăratului ce-l duşmănea pe 

tată-său”. 

Funcţia plecării se dezvăluie în această propoziţie, numai că acest 

amănunt răstoarnă economia întregului text. Făt-Frumos nu va îndeplini 

niciodată scopul pentru care a plecat în călătorie. El pleacă pentru un 

război care nu va avea loc niciodată, pînă în finalul basmului. Odată ajuns 

la curtea împărăţiei duşmane traversează lacul asemenea traversării 

Styxului şi neîmplinindu-şi misiunea („să se bată el singur cu oştile 

împăratului”) din viaţă, continuă seria reîncarnărilor. Acest Styx nu 

curge, pentru că Făt-Frumos din lacrimă ajunge la un moment de stagnare 

a Timpului: un etern prezent comun succesiunii reîncarnărilor. „Făt-

Frumos se sui-n luntre (aurită) şi, vîslind, ajunse pînă la scările de 

marmură ale palatului. Mîndru palat de o marmură ca laptele, lucie şi 

albă” este mausoleu, este mormînt acvatic şi celest, tărîm lunar şi-oglindă 

totodată, căci „lacul oglindeşte stelele, fiindcă vrea să fie cer” (Lucian 

Blaga 1977: 51). „Pătruns (s.n.) acolo, el văzu candelabre cu sute de 

braţe, şi-n fiecare braţ ardea cîte o stea de foc”. Accesul pe insula de 

smaragd din centrul lacului echivalează cu un ritual mortuar, dar – cum 

spuneam – zidurile marmoreene ale palatului sînt o oglindă cosmică, iar 

pătruns acolo, Făt-Frumos se vede dedublat:  

„ – Bine-ai venit, Făt-Frumos! Zise împăratul; am auzit de tine, 

da de văzut nu te-am văzut. 

– Bine te-am găsit, împărate, deşi mă tem că nu te-oi lăsa cu bine, 

pentru că am venit să ne luptăm greu (s. n.), că destul ai pricinuit asupra 

tatălui meu. 

                                                 

 
7
 Amurgul zeilor. 

8
 De provenienţă spirituală, lacrima devine stihie acvatică pură şi eliberatoare, 

cristalizîndu-se într-un conglomerat salin. Apoi feciorul, „alb ca spuma laptelui (…) se 

făcu mare ca brazii codrilor”. Făt-Frumos parcurge o devenire a regnurilor, din lacrimă 

pînă în păstor, prin mineral, animal şi vegetal, statutul său uman fiind în fapt de daimon, 

fiind născut din icoană şi om, fiind proiecţia sacră în profan şi trebuind să se întoarcă la 

final în lacrimi, să scape de dualitatea fiinţei sale întru regăsirea Sinelui. 
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– Ba n-am viclenit asupra tatălui tău, ci totdeauna m-am luptat în 

luptă dreaptă
9
. Dar cu tine nu m-oi bate (s. n.). Ci mai bine-oi spune 

lăutarilor să zică şi cuparilor să împle cupele cu vin şi-om lega frăţie de 

cruce pe cît om fi şi-om trăi (s. n.). Şi se sărutară feciorii de-mpărat în 

urările boierilor, şi băură, şi se sfătuiră”. 

Lupta pentru care a venit Făt-Frumos nu are niciodată loc, pentru 

că nici lupta reprezentantului ciclului cosmic nou nu are loc cu lumea 

veche, care moare, nefiind un basm al regenerării ciclice a cosmosului
10

, 

ci unul al vieţii umane în general
11

. Făt-Frumos trece Styxul, murind, 

deci, fără să apuce să îndeplinească în viaţa sa scopul pentru care pornise 

în călătorie, în ultimă instanţă finalitatea drumului vieţii sale, şi, ajuns în 

clipa morţii, propria fiinţă i se revelă: împăratul vecin îi devine «frate», îi 

este alter ego, iar Făt-Frumos pare să rateze pentru moment bătălia 

devenită de fapt cu Sine, bătălia luînd forma unei vieţi de avatar. 

Probele pe care urmează să le parcurgă Făt-Frumos sînt probele 

împăratului vecin, ale dedublării eului, la fel ca în opera poetică. Situaţia 

în care se află acum eroul de basm este asemenea ultimei strofe din Odă 

(în metru antic), care poate fi citită în două interpretări diferite. „Ca să 

pot muri liniştit, pe mine/ Mie redă-mă!” Este poate cea mai compactă 

aglomerare de pronume din literatura română şi poate în acelaşi timp, cea 

mai ambiguă. Pentru a putea însă înţelege tropul ne vom distanţa, 

reformulînd: «... pe el/ Lui redă-l!»  şi constatăm că este vorba de fapt de 

două entităţi, iar concepţia eminesciană despre fiinţă, ca proiecţie a 

divinităţii
12

, ridică enigma celor două interpretări posibile. Eul empiric să 

fie redat celui absolut sau cel absolut eului empiric? Moartea fizică este 

invocată ca proiecţie a morţii spirituale, căci şi divinitatea s-a refugiat în 

Nefiinţă, negîndu-şi astfel Creaţia, sau moartea fizică necesită şi moartea 

spirituală pentru a trece «cu totul» într-un alt mod de a fi, realizînd astfel 

                                                 

 
9
 De fapt este vorba de lupta reprezentatului ciclului cosmic nou cu cel vechi, 

care moare. 
10

 Mihai Eminescu preia din filosofia indiană conceptul marelui an cosmic 

Kalpa, al celui mai mic multiplu comun al rotirii complete a tuturor aştrilor. 
11

 Făt-Frumos apare umanizat, îmbrăcat în păstor, cu „cămeşă de borangic, cu 

mîndră pălărie de flori” etc. 
12

 La fel cum Făt-Frumos apare din lacrima Maicii durerilor sau cum Hyperion 

este fiul nocturn şi solar, celest şi marin născut la începuturi. 
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trecerea întregului în absolut, singura formă de eternitate fiind moartea? 

Sintagma să mor liniştit este aici un semn al pesimismului de factură 

schopenhaueriană, căci poate fi citită ca semn al liniştii, al muţeniei 

muzicii sferelor, ceea ce semnifică implicit moartea eului absolut, 

solicitînd, deci, reîntoarcerea eului empiric în patria celestă a apartenenţei 

sale absolute, ca semn al sentimentului exilului pe pămînt. Totuşi, 

totodată, nu putem şti dacă, în contextul tragic al amuţirii sferelor 

cîntătoare, empiricul nu solicită sprijinul şi garanţia existenţei 

transcendentale a Sinelui, pentru a face faţă tăcerii şi «liniştii» universale. 

Locul împărăţiei vecine oferă o panoramă de Ianus asupra celor 

două lumi, ce se întîlnesc în acest loc al clipei morţii ca cele două vaze 

conice ale clepsidrei care, suprapuse, comunică printr-un singur punct, 

unind cerul cu pămîntul în firul de nisip care se scurge. Din acest punct, al 

unui etern prezent, avem perspectiva asupra trecutului (vremea veche) şi-a 

viitorului (increatul – oamenii apăruţi din foştii „germeni ai viitorului”, 

oamenii cum sînt ei azi), asupra lumii phaenoumenale şi a celei 

noumenale. Din existenţa sa empirică, phaenoumenală, Făt-Frumos 

porneşte spre soluţionarea incompatibilităţii între (aceste) două lumi, în 

timp ce în existenţa noumenală se va izbi tocmai de dualitate, de 

scindarea Sinelui pe care trebuia să îl (re)unifice. Lumea noumenală va fi 

aici cea a destinelor paralele, căci Făt-Frumos operează probele «fratelui» 

său absolut. 
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(Panoramă de Ianus) 

 

STYX 

 

 

 

 

Lumeaa phaenoumenală                                                 Lumea noumenală 

 

  N 

Făt-Frumos1                                                   Făt-Frumos2 
- soluţionarea                                                - fratele de cruce 

incompatibilităţii                                                - destinele paralele  

între două lumi                                                    - vieţile succesive 

  S 

 

Pentru fiecare probă trebuie să îndeplinească o alta, empirică, la 

nivelul eului, pentru pregătirea prealabilă a încercării din absolut. Probele 

decurg mereu în paralel, la fel cum destinele fraţilor de cruce se vor 

suprapune. Pentru a o înfrînge pe Mama-pădurilor trebuie să o izgonească 

mai întîi din palatul împărăţiei şi, prin vicleşug, să mute butiile cu apă şi 

cu putere după cum îl învaţă Ileana şi ca să o poată avea pe fata Mamei-

pădurilor, trebuie să o învingă în luptă pe aceasta. Pentru a o putea răpi, 

pentru împăratul-frate pe fata Genarului trebuie să păzească mai întîi 

iepele babei.  

Încercările corespund seriei vieţilor succesive ale avatarului Făt-

Frumos. Tipologia narativă structurală a basmului nu este aici decît un 

pretext pentru remascarea, de această dată în fabulos, dacă nu în fantastic, 

a teoriei metempsihozei. Seria vieţilor este cea a misiunilor succesive, 

pînă la desăvîrşirea iniţiatică totală a fiinţei şi refacerea Sinelui deplin. 

Fiecare misiune implică plecarea într-o nouă călătorie, de la împărăţie pe 

urmele mamei-pădurilor, în căutarea fetei Genarului sau de la aceasta 

către bordeiul babei unde Făt-Frumos va păzi timp de un an cele şapte 

iepe. Plecarea devine un laitmotiv al acestui basm, echivalînd practic cu 

plecarea într-o nouă viaţă, semnificînd, în estetica romantică, implicit 

ieşirea din realitate (şi intrarea în vis). Ca pentru Dionis, „lumea e visul 
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sufletului nostru”, pentru „că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi” 

(Împărat şi proletar), deci a trăi cu adevărat înseamnă a visa chiar 

moartea, a o (in)conştientiza. 

În studiul său dedicat artei poetice eminesciene, Ioana Em. 

Petrescu constată o mişcare somnolent-onirică a avatarului pe parcursul 

întregului basm. „Lumile prin care trece ca să împlinească încercările 

rituale din poveste sînt departe de a avea caracterul neutru al spaţiului din 

basmele populare. La Eminescu, lumile de basm poartă caracteristicile 

spaţiului oniric” (Ioana Em. Petrescu 2002: 129). Descrierea refigurează 

spaţiul predilect al lumii visului eminescian, cu oglindirea bolţii senine în 

lacul lin sau lucirea marmorei albe a palatului din insula de smaragd. 

„Urmărit de Genar, Făt-Frumos are – observă criticul -  mişcările moi, 

vătuite şi ineficiente din vis: «Apoi li se păru că nu mai pot merge, 

asemene celor ce vor să fugă în vis şi cu toate astea nu pot»” (Ibidem: 

130). În acelaşi capitol, Ioana Em. Petrescu remarcă „o adîncă tăcere (din 

care se nasc, în visurile propriu-zise, plutiri de îngeri diafani şi cîntece 

joase, monotone, asemănătoare ritualului funebru din slujba ortodoxă” 

(Ibidem: 129) în interiorul sălilor palatului. Practic Făt-Frumos moare şi 

reînvie înainte sau după fiecare pereche de probe
13

. Succesiunea vieţilor 

avatarului decurg, prin această mişcare somnolent-onirică, asemenea 

structurii unui vis, precum sistemul întregului basm este unul oniric, în 

care nu se mai împlineşte în final ce trebuia realizat în începutul visului, 

la fel cum „vor să  fugă în vis şi îşi dau seama că nu pot”. Succesiunea 

determinativă a vieţilor multiple este cea onirică a viselor din vis şi în 

aceasta constă construcţia subiectului acestui basm. C. G. Jung 

demonstrează teoria intuitivă a profesorului său S. Freud a visului din vis, 

a visului teorematic (adînc), care se proiectează anamnezic în visul uşor 

din care ne amintim fracţiuni în realitate. Eminescu intuieşte corect acest 

                                                 

 
13

 Contrar opiniei Ioanei Em. Petrescu că „Făt-Frumos e prinţul care cunoaşte 

două naşteri divine (prima, din lacrima Fecioarei, a doua, din porunca Domnului, care 

remetamorfozează izvorul în fiinţă umană)” (Ibidem: 129), înţelegem o moarte şi prin 

fiecare întoarcere în împărăţia fratelui de cruce. Metamorfozarea în izvor simbolizează 

natura efemeră a avatarului nostru, care murind,  ia forma apei curgătoare asemenea 

scurgerii inexorabile a timpului, dar şi a izvorului renăscînd perpetuu. Datorită 

continuumului naturii sale, pentru Făt-Frumos nu va avea loc niciodată solve coagula, 

păstrîndu-şi starea onirico-fluidă pînă la moarte. 
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aspect de psihanaliză onirică enunţînd mereu situaţii din visul din vis, sau 

ale »visului în doi«, dar la Eminescu, continuumul visului în vis se 

prelungeşte la infinit, într-un şir nesfîrşit de vise subordonate, ca de pildă 

în Dorinţa, unde „Vom visa un vis ferice/ (...) Adormind...”. 

Metempsihoza se constituie în Făt-Frumos din lacrimă potrivit 

succesiunii viselor subordonate. La fel ca visul din vis, avatarul trăieşte 

viaţa din viaţă, pe sistemul unui vis în doi, a unei vieţi în doi, a fratelui de 

cruce absolut şi a lui Făt-Frumos empiric, căci precum apa din căuşul 

palmei se scurge, printre degete, ajungînd într-o alt fel de exterioritate, tot 

aşa, fiecare plecare către o altă probă produce ruperea legăturii cu 

existenţa apriorică experienţei noii vieţi, iar replierea spre interioritate – 

întoarcerea în palatul-mausoleu, în mormîntul-oglindă – nu face decît să 

deschidă calea spre o altă exterioritate, într-un plan subordonat superior, 

pentru că »funcţia bate gradul« iar viaţa subordonată semnifică o nouă 

treaptă pe scara spre împlinirea fiinţei şi regăsirea Sinelui prin iniţierea 

metempsihotică. 

O dată probele îndeplinite, avatarul poate face pasul final spre 

împlinirea deplină a fiinţei sale. Aparent o reîntoarcere regenerativă într-

un paradis pierdut din care plecase, eroul revine în incinta palatului 

funerar unde va avea loc nunta celor doi fraţi de cruce. Nu este însă o 

nuntă propriu zisă, ci o alegorie a morţii, pentru că desăvîrşirea fiinţei 

înseamnă în metempsihoză moarte. Făt-Frumos este aşteptat de Ileana cu 

ochii „orbiţi de plîns (...) care plină de lacrimile ei, vedea ca-n vis chipul 

mirelui iubit”. Apoi, „împărăteasa cea oarbă şi albă umblă încet prin 

straturi şi culese în poale o mulţime de lăcrămioare, pe care apoi, 

aşternîndu-le lîngă baia de aur, făcu un pat de flori” pregătind 

reintegrarea cosmică ca în Mai am un singur dor urmînd ca „în aerul 

nopţii, Făt-Frumos îşi spală faţa în baia de lacrimi, apoi, învăluindu-se 

în mantaua ce i-o ţesuse din raze de lună, se culcă să doarmă în patul de 

flori. Împărăteasa se culcă şi ea lîngă el”. Mantaua lui Făt-Frumos este 

mantaua rămasă de la Napoleon pînă în varianta finală a Odei (în metru 

antic): „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată;/ Pururi tînăr, înfăşurat în 

manta-mi,/ Ochii mei nălţam visători la steaua/ Singurătăţii”, iar – tot 

astfel – „împărăteasa se culcă lîngă el şi visă în vis (s. n.) că Maica 

Domnului desprinse din cer două vinete stele ale dimineţii (s. n.) şi i le 

aşezase pe frunte”. Nunta paralelă a fiilor de împărat este pur ritual 
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eminescian de înmormîntare, şi toate elementele surprinse trimit la 

funeralii, de la corul îngerilor pînă la bocetul prelung al Ilenei, de la 

somnul în patul de flori a cuplului visător la mantaua din Odă sau la 

îmbrăcarea mortului: „cînd ea dormea, o făcu să vadă într-un vis luciu ca 

oglinda cum trebuia să fie-mbrăcată”. Nu are loc numai moartea 

avatarului, ci moartea survine odată cu regăsirea Eului şi unirea dualităţii 

atît erotic, cît şi fiinţial. Împărăteasa oarbă şi albă care se culcă pe patul 

mortuar al mirelui său lîngă el, pentru a visa împreună cu acesta nu este 

alta decît acel înger palid cu aripi lungi şi negre al morţii din lirica 

eminesciană. Este femeia a cărei iubire devine atracţia morţii
14

 şi a cărei 

idilă aduce cu sine fie scindarea eului, fie regăsirea sineităţii în liniştea 

eternităţii morţii. După moartea-nuntă „au trăit în pace şi în linişte”, dar 

iarăşi aparenţa calmului situaţiei înşeală, căci nu avem de-a face cu o 

revenire in illo tempore deşi „vremea nu vremuieşte”, ci liniştea este tot a 

muzicii de sfere, căci împlinirea avatarului nu a însemnat întoarcerea în 

patria cosmică, ci resemnarea în drumul către moarte, unde „vremea nu 

vremuieşte” pentru că moartea – eternă – este în afara timpului. 

Pentru Mihai Eminescu, a trăi cu adevărat înseamnă a-şi visa chiar 

moartea, iar eroii basmului său trăiesc deplin, prin viaţa lor ca vis. Făt-

Frumos din lacrimă este un basm în aparenţa sa, dar e un text atipic în 

esenţa amănuntelor sale. În fapt, cel mai mult îl apropie de basm 

convenţiile sale de «lume pe dos», unde toate funcţiile sînt îndeplinite, 

dar totuşi eroul eşuează în scopul său iniţial. Absenţa nu este satisfăcută şi 

scopul plecării rămîne neîmplinit. Aceste două funcţii fundamentale care 

stîrnesc intriga oricărui basm apar, parcă chiar în scopul de derută, dar 

rămîn veşnic nesatisfăcute. Conflictul lui Făt-Frumos din lacrimă nu se 

rezolvă şi de aceea ne confruntăm nu cu un text tragic, pentru că fiinţa se 

împlineşte în final – prin moarte – în limitele condiţiei sale, în limita 

naturii ei umane, ci cu un text tragic la nivelul discursului narativ însuşi, 

care părăseşte regulile prozei şi se apropie de poezie. Basmul eminescian 

este o proză cu o structură narativă spartă, dar tocmai asta nu numai că îl 

valorifică şi îl face mai interesant tocmai prin atipicitatea sa. Este un 

basm al condiţiei umane văzute romantic de Mihai Eminescu, fără ca 

moartea să fie înspăimîntătoare, ca în Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără 
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de moarte, ci să ia forma unui somn prelung, permiţînd propria 

(in)conştientizare. 
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GHEORGHIŢĂ RĂILEANU 

Anul I, Iaşi 

Cuvînt, simbol şi epistemă în hermeneutica fiinţei 

– paradigme fenomenologice în exegeza textului eminescian 

– 

Problema unui demers ontopoetic, care să justifice la nivel estetic 

binomul tematic intimitate-exterioritate în planul creaţiei eminesciene 

este recuperată şi dezbătută de exerciţiul hermeneutic prin dialectica 

tematică viaţă - cunoaştere - moarte. Punctul de vedere, aşa cum şi titlul 

semnalează (Roger Fowler 1987), pleacă de la o viziune imanentistă, care 

impune în demersul exerciţiului hermeneutic acele strategii interpretative 

ce ţin de: coloratura imagistică şi oscilaţiile de viziune la nivelul creaţiei, 

simbolistica tematică, dar mai ales perspectiva asupra cuvîntului ca 

„stare” în creaţia eminesciană. În ceea ce priveşte cuvîntul, prin actul de 

paradigmă imanentistă se urmăresc treptele de resemantizare şi implicit 

de esenţializare la nivelul poetic. Practic, acesta va fi relevat de-a lungul 

incursiunii interpretative ca element capabil de a pune în relief o 

adevărată platformă estetică despre Fiinţă şi sensurile fenomenale/ 

existenţiale în virtutea cărora se enunţă în cadrul fluxului liric. În acest 

sens, cuvîntul în creaţia eminesciană şi mai cu seamă în Odă - în metru 

antic nu este numai un element deictic al sensibilităţii poetice, un 

receptacul al stărilor interioare, ci poate fi receptat ca latură co-extensivă 

cunoaşterii, aspect relevant în planul creaţiei, prin zicerile cu notă 

apoftegmatică. Într-un sens parabolic al gestului poetic, cuvîntul 

rezonează orfic cu Fiinţa, definindu-se unul prin reflexia celuilalt: „De-al 

meu propriu foc mă topesc de-atuncea,/ De-al meu propriu cînt mistuit 

mă mîntuiu -/ Oare mai renasc luminos din el ca/ Pasărea Phoenix?” 

(varianta C 1 ) .  

Trecînd de la problemele de conţinut hermeneutic în planul 

cuvîntului, lucrarea îşi propune să deceleze problematica Fiinţei 

eminesciene, să o scoată din elementarul ontologic şi să o justifice estetic 

prin raportarea la creaţia artistică cu întreaga sa trenă de simboluri. Ca 

poet, dar şi ca prozator, Eminescu amplifică şi esenţializează viziunea 
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asupra Fiinţei, aceasta purtînd simbolul ostentativ al cunoaşterii Sinelui, 

dar şi a exteriorului. În creaţia Odă - în metru antic intimitatea şi 

exterioritatea devin nu neapărat termeni ai unei ireconciliabile serii 

antinomice , ci intră într-o tensiune analogică, condiţionîndu-se unul pe 

altul în hermeneutica Fiinţei. O perspectivă asupra înţelegerii acestui 

circuit se poate justifica în maniera lui Paul Ricoeur, căci recuperarea 

sensurilor ontologice ale Fiinţei şi înţelegerea acestora îi oferă şansa 

înţelegerii Sinelui, înţelegerea simbolurilor universale ca urmare a 

strădaniei „unei gîndiri ce încearcă să descifreze sensul ascuns în sensul 

aparent” (Paul Ricoeur 1999: 70-150), înseamnă de fapt un acord dialogal 

între semn şi înţelegerea Sinelui, astfel încît „misiunea unei astfel de 

hermeneutici e de a arăta că existenţa nu ajunge la cuvînt, la sens şi la 

reflecţie decît procedînd la o exegeză continuă a tuturor semnificaţiilor ce 

ies la lumina zilei” (Ibidem: 70). 

Autenticitatea unei astfel de hermeneutici nu se validează numai 

la nivelul creaţiilor ce poartă pecetea subiectivităţii - Şi oare tot n-aţi 

înţeles..., Eu nu cred nici în Iehova, Afară-i toamnă...- , ci şi la nivelul 

creaţiilor ulterioare ce respiră măreţia olimpiană a unui eu detaşat, dar 

care - paradoxal - acţionează participativ prin însuşi actul de înţelegere al 

unei lumi intrată într-un ireversibil impas valoric. În această manieră, 

spaţiul de recluziune al Fiinţei eminesciene, nu este un simplu element de 

recuzită imagistică, ci, mai presus de toate, e un spaţiu al meditaţiei, al 

înţelegerii Sinelui, poezia nefiind altceva decît un liant, o modalitate de 

racordare a Fiinţei la ritmurile cosmice şi implicit la marile episteme 

universale. Atît simbolul rocii solitare – „Voiu să urc din nou părăsita 

piatră” (varianta D) –, cît şi cel al mantiei vin astfel să reactualizeze 

topografia spaţiului privilegiat. Mai mult decît atît, această sensibilitate 

olimpiană a Fiinţei eminesciene are capacitatea unei înţelegeri verticale a 

sensurilor lumii ce se decantează din versatilitatea magmei istorice, cu 

alte cuvinte contingentul/ exterioritatea are un aport semnificativ în 

ecuaţia cunoaşterii. 

Fiinţa se identifică în mare parte cu însuşi modelul noetic 

spinozist în sensul că aceasta are conştiinţa că nu deţine puterea de a 

schimba datum-ul ontologic, dar care în schimb are puterea de a-1 accepta 

şi asuma prin cunoaştere. în fapt, întreaga creaţie eminesciană poartă 

emulaţia valorică a cunoaşterii, cuvîntul dînd expresie unei gîndiri ce 
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poartă efigia unei viziuni ce nu contextualizează, ci are o mare capacitate 

sintetică, chiar holistică. Mai mult decît atît cuvîntul fixează parabola 

recuperării ontologice a Fiinţei, dar şi a înțelegerii existenţei, în general. 
Odă-în metru antic propune aparent un adevărat exerciţiu de 

familiarizare cu neantul. Fiinţa, scindată între ideal şi moarte, parcurge 

adevărate etape de metamorfoză în căutarea Sinelui, în înţelegerea propriei 

fiinţări, căci, odată traversată această etapă paideutică, perspectiva morţii îşi 

pierde din tragism. Fiinţa trăieşte plenar prin cunoaştere, este realizată prin 

sine: „Ca să pot muri liniştit, pe mine/ Mie redă-mă!”. 

Parcursul Fiinţei este un parcurs al cunoaşterii si al formării unei 

conştiinţe de Sine. Prima vîrstă, arcadică prin expresie, enunţă la modul ideal 

o existenţă, necontaminată de mundan, fiind prin esenţă una 

noncircumstanţială; vîrsta olimpiană, cea a conştientizării, incapabilă să 

răspundă solicitărilor celei dintîi, fixează un parcurs etic, detaşat, valorizat pe 

o dimensiune euristică. Este un model plenar al Fiinţei, pentru care moartea 

îşi pierde coloratura tragică şi care se însumează într-o articulaţie ontologică 

determinată de cunoaştere-conştiinţă şi experienţă. Maria Manolescu 

interpretează această „aventură” a Fiinţei din prisma sacrificiului de sine 

(atmayajna ), avînd ca finalitate actualizarea unui nou statut ontologic 

desăvîrşit, după trecerea din statutul de erou solar, în homo moritus, 

fragmentare şi în sfîrşit regăsirea în Unitate, care semnifică „recăpătarea 

dimensiunii interioare a sinelui deiform, solar” (Maria Manolescu 1994: 20-

31). Cu alte cuvinte „pe mine/ Mie redă-mă” fixează parabola recuperării 

Fiinţei în însumarea atman-Brahman (egalizarea Sinelui individual cu 

deschiderea universală). 

„Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată” nu este expresia unui fatalism 

declarat al Fiinţei, ci a unui scenariu ontologic descompus în coeficienţii săi 

elementari: Fiinţa ca realitate opacă în faţa morţii şi implicit experienţa 

ulterioară ca scenariu deconcertant. A muri, afirmă Maria Manolescu 

înseamnă renunţarea la „condiţia omului exterior, pentru a se îmbrăca în 

lumina omului interior, acolo unde se află sinele unificat, sinele redat lui 

însuşi” (Ibidem: 20). „Pururi tînăr, înfăşurat în manta-mi” relevă o existenţă 

stagnantă a Fiinţei în etape eonice şi în care conştiinţa timpului şi a răului 

lumesc se realizează numai iluzoriu. Resimţirea percutantă a iminenţei morţii 

înseamnă aşadar accederea în timpul istoric şi implicit conştiinţa timpului. 

„Suferinţă tu, dureros de dulce...” marchează expresia ontopoetică a 

cuvîntului-experienţă ce scoate eul din Sine şi-1 obligă să se proiecteze într-

un scenariu aparent elucubrant, dar care poartă ostentativ efigia cunoaşterii. 
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Căderea hesperiană stă sub semnul unei signalectici a energiilor: „steaua 

Singurătăţii” - etopee a unei realităţi ideatice si non-circumstanţiale, 

respectiv „Jalnic ard de viu”- în care procesul ignic este sinonim emanaţiei 

unei noi cunoaşteri. 

Noua etapă aduce cu sine schimbarea statutului, paradigmele 

cunoaşterii intrînd sub aceeaşi zodie a marilor metamorfoze. Spaţiul 

privilegiat se transformă într-un adevărat creuzet capabil să alimenteze 

energetic suferinţa, iar mantaua într-o haină funestă , sugerîndu-se noua 

condiţie întru cunoaştere. încadrată în liniile mundane, Fiinţa se redefineşte, 

mai mult decît atît, versurile „Cînd de-odată, tu răsărişi în cale-mi/ Suferinţă 

tu, dureros de dulce...” fixează în aceeaşi manieră noua realitate, în care 

iubirea consună cu actul epistemic. Rămîne exponenţială părerea lui 

Perpessicius care observă faptul că în ultimă instanţă Odă-în metru antic 

este o „elegie erotică topită finalmente într-o litanie a eului devorat de patima 

cunoaşterii, reînviat şi ucis deopotrivă de cuvînt” în lumina noilor repere, 

valorile sînt răsturnate căci lumea îşi fiinţează cursul după alte legi, ce îi 

dictează existenţa: „Coborîiu, păru-mi, de pe stîlp în gloata/ Murmurătoare/ 

Dar, sătul de-a ei şi de-a mele păsuri,/ Voiu să-mi urc din nou părăsita 

piatră,/ Ochii să-i rennalţ visător la steaua/ Singurătăţii” (varianta E). Este 

etapa în care se realizează un racord dialogal între intimitate (experienţa 

meditativă, suferinţa) şi exterioritate (care devine spaţiu aparent anamorfotic 

al Fiinţei întru cunoaştere). Simbolul ignic are un rol esenţial în 

hermeneutica Fiinţei, sugerîndu-se schimbarea prin care trece aceasta, 

comparabilă unui adevărat proces alchimic, noua stare neoferind 

alternativele existenţiale noi, ci un scop: Fiinţa deplină, conştientă de Sine şi 

de exterior. La acest nivel de interpretare, exponenţială este părerea lui Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga, care opinează că „Ignorarea morţii într-o senină, 

veşnică tinereţe, înseamnă unitatea originară. Căderea din starea dintîi...a dus 

la cunoaşterea morţii, la pătrunderea ei în existenţă, la întîlnirea cu suferinţa. 

Şi apoi redempţiunea, întoarcerea în unitatea primordială, pentru ca 

dialectica tezei, antitezei şi sintezei să îmbrace dramaticul destin al omului 

întrupat în erou” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga 1989). 

Fără îndoială că la nivelul ontopoeticii eminesciene există acel 

element inefabil care intră în corolarul cuvîntului. În acest spaţiu al ethos-

ului ontopoetic, logosul eminescian încetează a mai cuvînta, creîndu-şi 

sintonii pe care o simplă lectură le recuză, dar care sînt asumate cu 

desăvîrşire de poetică. Exponenţială în acest sens este stilistica 

oximoronului, amplu enunţată în poema eminesciană: „Cînd de-odată, tu 
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răsărişi în cale-mi,/ Suferinţă tu, dureros de dulce.../ Pîn-în fund băui 

voluptatea morţii/ Ne-ndurătoare”. 

Suferinţa ca element primordial în drama cunoaşterii, este de departe 

una din prezenţele fundamentale în imaginarul ontopoetic. Plastică prin forţa 

sa imagistică - dureros de dulce - aceasta este produsul colateral al 

cunoaşterii telurice, dar mai ales al iubirii, un fapt de recuzită epistemică, ce 

sustrage Fiinţa din spaţiul inerţiei eonice şi o supune procesului de conştiinţă 

a Sinelui, dar mai cu seamă o redefineşte prin prisma noilor experienţe. Nu 

este aici „nimic artificial şi programatic”, aşa cum observa Mihai Cimpoi, ci 

totul „ţine de o trăire sinceră, organică, asumată. Este, cu alte cuvinte, 

profund fiinţială” (Mihai Cimpoi 2007: 44). Ca model de „reitate” ontică, 

Fiinţa o resimte ca forţă percutantă cu atît mai dureroasă cu cît asumarea 

acesteia este redată la nivel hiperbolic. Exponenţial la acest nivel este 

simbolul resurecţiei, în lumina căruia Fiinţa apare ca o epifanie de lumină: 

„Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări./ Pot să mai re-nviu luminos 

din el ca/ Pasărea Phoenix?”. 

Moartea aşadar nu înseamnă sfîrşitul vieţii, ci o continuare a acesteia, 

dar sub forma unei alte vectorizări, Fiinţa transgresînd realităţile anteice şi 

integrîndu-se într-un nou sistem valoric. Finalul nu impune neapărat o 

atitudine solipsistă, aşa cum s-a afirmat în numeroase rînduri, ci evocă 

ontopoetic cuvîntul-martor al recuperării Sinelui în magma Unităţii. Analog, 

„nepăsarea tristă” nu intră în ecuaţia unei atitudini abisale, ci fundamentează 

însăşi viziunea noetică în hermeneutica ontologică. Lucrul este sugerat şi de 

metafora ochiului, una fundamentală în „mitologia” Fiinţei. Este 

binecunoscută afinitatea lui Eminescu pentru mitologia nordică, mitologie 

care postulează ca deitate supremă pe Odin, cel care făcînd simbioză cu 

arborele sapienţial Yggdrasill, va sorbi din sevele cunoaşterii cosmice, cu 

riscul pierderii vederii. Element mitopoetic esenţial în cadrul circuitului 

tematic intimitate - exterioritate, metafora ochiului apare invariabil şi în Odă 

- în metru antic, grăitoare fiind versurile din final: „Piară-mi ochii 

turburători din cale,/ Vino iar în sîn, nepăsare tristă,/ Ca să pot muri liniştit, 

pe mine/ Mie redă-mă!”. 

Explicitarea la nivel hermeneutic constă în faptul că în spatele acestei 

metafore cu o sarcină semantică deosebită se ascund înţelesurile lumii, dar şi 

concepţia asupra acesteia. Văzul ca atribut al ochiului, este înlocuit de 

privirea sapienţială, ce are ca atribut viziunea. Înlocuirea văzului reiterează la 

nivel mitopoetic viziunea ca apanaj al ochilor minţii şi al raţiunii. Aşadar, o 

dată parcursă etapa sacrificiului de sine, văzul – „ochii turburători” - devine 
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expresia fragmentarismului, a cunoaşterii superficiale, dar şi a dizarmoniei, 

care oferă realităţii un aspect concav. Justificarea la nivel estetic o 

comentează Zoe Dumitrescu-Buşulenga, care afirma că „Eminescu a gîndit 

încă o dată, în ideile mitopoetice şi imaginile încărcate de semnificaţii ale 

Odei, aventura existenţială a eroului ca o paradigmă a aventurii omului în 

absolut. Este încă o mărturie a acelei unice capacităţi a poetului de a proiecta 

orice atingea în lumina orbitoare a lumii arhetipurilor, de a vorbi într-un cît 

de mărunt subiect despre obîrşii, cădere şi salvare” (Zoe Dumitrescu-

Buşulenga 1989). 

Lucrarea şi-a propus, în consecinţă, înţelegerea, sub aspect 

hermeneutic, a procesului identitar al Fiinţei, ţinîndu-se cont de raportul 

acesteia cu Logosul (în planul articulaţiei exterioare a textului), cu simbolul, 

în măsura în care acesta are un resort semnificativ, dar şi cu marile trepte 

existenţiale, mai cu seamă cea epistemică, în registrul căreia aceasta are o 

evoluţie semnificativă. 
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LUDMILA BÎRSAN 

Anul III, Iaşi 

Eminescu: fiinţa autentică întru moarte 

După naştere cel mai important moment este cel al morţii. 

Naşterea şi moartea stau faţă în faţă, nici una nu o poate exclude pe 

cealaltă. De îndată ce ne-am născut, sîntem datori să murim: „Din clipa în 

care se naşte, omul este destul de bătrîn ca să moară.” (Martin Heidegger, 

2006: 327). Moartea stă mereu în faţa noastră ca posibilitate/ continuare a 

vieţii - nu putem fi vii, dacă nu vom fi şi morţi - sau cum ar spune un 

personaj al lui David Lodge: „Pot muri, deci exist”.  

Punctul de referinţă al lucrării noastre este lectura lui Eminescu 

prin intermediul interpretării pe care a dat-o Heidegger fenomenului 

morţii. De ce anume Heidegger? Pentru că Heidegger a reuşit să impună 

fenomenul morţii ca temă centrală în filosofia contemporană, l-a scos din 

arealul patetic, conferindu-i o deschidere ontologică. Fiind una dintre 

temele centrale din Fiinţă şi timp, fenomenul morţii a reuşit să pătrundă 

în aria fenomenologiei: „Fenomenologia heideggeriană a morţii va rămîne 

un reper la care se vor raporta, de cele mai multe ori critic, vocile 

fenomenologiei contemporane.” (Cristian Ciocan 2007: 245). Întrebarea 

la care vom încerca să răspundem este dacă a fost sau nu Eminescu o 

fiinţă autentică întru moarte, dacă a avut un mod de a fi sine autentic sau 

s-a aflat sub dominaţia lui das Man, a impersonalului „se”. Mai mulţi 

exegeţi au încercat să-l înţeleagă pe Heidegger, pornind de la texte ale 

autorilor români. Abia citindu-l pe Eminescu, l-am înţeles pe Heidegger, 

spune Svetlana Paleologu – Matta, iar Lucia Cifor a încercat (şi a reuşit) 

să-l înţeleagă mai bine pe Heidegger însuşi „citindu-l”...în creaţiile 

poeţilor români” (Lucia Cifor 2000: 14). (Eminescu, Blaga, Barbu – n. 

n.). Au mai abordat problema morţii din perspectivă heideggeriană 

autorii: Ioana Em. Petrescu, Svetlana Paleologu – Matta,  Rosa del Conte, 

Livia Cotorcea, Marin Tarangul, Theodor Codreanu ş.a. Unii autori 

atribuie, conştient sau nu, propriile reflecţii, lui Heidegger. Pentru a evita 

acest lucru, vom încerca să ne ancorăm cît mai bine în textul filosofului. 
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Pornind de la textul heideggerian vom încerca să descoperim specificul 

fenomenologic al morţii în opera eminesciană. 

Pentru a fi autentici, adică pentru a fi noi înşine, trebuie sa 

acceptăm moartea ca fiind a noastră. Eminescu înţelege în mod autentic 

moartea, nu vorbeşte despre moartea celorlalţi, ci despre propria moarte. 

Nu spune „se moare” sau “pînă la urmă, cîndva, o să murim şi noi, dar 

pînă una-alta asta nu ni se întîmplă nouă” (Martin Heidegger 2006: 336) 

ci „eu mor”. Moartea este posibilitatea mea cea mai proprie, este situată 

„undeva”, „în viitor”, într-un „cînd” pe care nu-l cunoaştem. Heidegger, 

la rîndul lui, nu se întreabă dacă există ceva după moarte, nu aceasta este 

întrebarea la care răspunde fenomenologia morţii. Momentele în care 

Eminescu doreşte să afle ce este după moarte – „Că la finea veciniciei te-

aştept stelele cereşti?” – (Mihai Eminescu 2006: 258) sînt inspirate din 

textele lui Scheler, ale cărui reflecţii despre „lumea de dincolo” sînt 

atacate de Heidegger în Fiinţă şi Timp. Fenomenologia concepe moartea 

ca o determinare ce intră în conştiinţa fiinţei Dasein-ului. Nu se ia în 

calcul nici moartea ca distrugere, ca pierdere a unor fiinţe iubite sau felul 

în care ar trebui să se comporte fiinţele atunci cînd mor. Fenomenologia 

nu descrie modurile posibile ale faptului-de-a-muri sau cum ar trebui să 

ne raportăm la moarte. Moartea este o certitudine, ştim sigur că vom 

muri, mai bine chiar decît că existăm. „Moarte în general nu există” 

(Martin Heidegger 2005: 520), moartea mea înseamnă a fi eu însumi: 

„această posibilitate – moartea ca moarte a mea – sînt eu însumi” 

(Ibidem). Fiinţa trebuie să devină ceea ce nu este încă, iar pentru aceasta 

este nevoie de moarte. Heidegger dă exemplul fructului necopt care 

merge către coacere: „pe măsură ce se coace, el este ceea ce încă nu s-a 

copt în el” (Ibidem: 325). A fi întru moarte înseamnă a te alege pe tine 

însuţi. Moartea stă permanent în faţa Dasein-ului şi locuieşte în el.  

Aducerea lui Eminescu în cotidian, atacul la inteligenţa acestuia, 

la viziunea lui despre lume şi la autenticitatea sa vin de la ceea ce tinde să 

devină un curent în literatura română: pesimismul schopenhauerian. 

Acest lucru îl menţionează V. Gherasim, citat de Tudor Vianu: „Mulţi l-

au văzut numai zdrobind, din întîmplare numai puţini l-au aflat şi clădind. 

Glasul celor puţini a fost prea slab, pentru ca să poată întrece strigătul 

celor mulţi: iată, cum s-a format legenda despre Eminescu ca pesimist; nu 
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numai ca pesimist, chiar ca pesimist schopenhauerian” (Tudor Vianu 

1974: 41-42). 

A nu-i oferi lui Eminescu posibilitatea de a fi o fiinţă autentică 

este o greşală, prezenţa morţii în noi este dovada inteligenţei
15

. Lucia 

Cifor are dreptate atunci cînd afirmă că la Eminescu „raportarea la sine 

este mereu adîncită de raportarea la moarte” (Lucia Cifor 2000: 87). A te 

gîndi la moarte nu înseamnă laşitate, evadare din lume, cum este perceput 

de spaţiul public. Impersonalul „se” nu lasă curajul să „înfrunte angoasa 

în faţa morţii” (Martin Heidegger 2006: 338), el transformă angoasa în 

frica lucrului care urmează să se petreacă, iar frica este slăbiciune. Lucia 

Cifor găseşte şi locul unde viziunea lui Eminescu se desparte de cea a lui 

Heidegger: „Sensul morţii şi moartea biruită („ca să pot muri liniştit”) nu 

mai sînt idei heideggeriene, ci temele cele mai grave ale 

existenţialismului. În spaţiul acestuia din urmă, există nu doar o viaţă 

alienată şi alienantă, ci şi o moarte care posedă aceste atribute. Numai 

unui creştin moartea îi poate apărea ca fiind bună (şi atunci ea echivalează 

cu o moarte a morţii ori cu o înviere) şi rea (cînd ea înseamnă pierderea 

definitivă a sensului Fiinţei, care este Dumnezeu). Limanul morţii 

liniştite, liman de înviere, rămîne îndoielnic atîta timp cît omul petrece în 

amestec cu lumea şi cu patimile ei. Despărţirea de lume şi de cele ale 

lumii este de aceea tranşantă: “Piară-mi ochii turburători din cale” (Lucia 

Cifor 2000: 90). 

Fenomenologia morţii la Heidegger se fundamentează însă pe 

principiile creştine, Heidegger însuşi avînd o bună educaţie teologică. 

Gabriel Liiceanu în anexa „Excurs asupra cîtorva termeni heideggerieni 

din Fiinţă şi timp” explică „geneza paulină a pre-mergerii în moarte” 

(Martin Heidegger 2006: 619) şi spune că: „În capitolul III din cursul 

ţinut la Freiburg în 1920-21, Einführung in die Phänomenologie der 
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 „Moartea, încetare definitivă a vieţii. (...) Aşadar, natura nu ne-a dat un 

instinct care să ne permită să ghicim momentul exact al morţii noastre. Rezultă de aici că 

ideea de moarte nu este pentru om o idee precisă, ci un sentiment nedeterminat de 

„angoasă”; nu putem spune că ne este „frică” de moarte, deoarece frica se referă la un 

obiect determinat (ne este frică de ceva, de un tigru etc.), angoasa, dimpotrivă, nu evocă 

un obiect determinat, ci mai degrabă o prezenţă vagă şi latentă (...). De fapt, dintr-un 

punct de vedere psihologic, prezenţa în noi a ideii nu este decît semnul şi dovada 

inteligenţei„ (*** Larousse 1996: 213). 
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Religion/ Introducere în fenomenologia religiei (GA 60), intitulat 

“Explicarea fenomenologică a Primei epistole către Tesalonicieni”, 

Heidegger explică ce anume deosebeşte viaţa creştinului primitiv de 

aceea a unui om obişnuit.” 

Aşteptarea parusiei (a venirii lui Dumnezeu) este specifică 

creştinilor, este ceea ce dă sens vieţii lor. Aceasta nu are cînd, ea nu 

constă în existenţa unui moment viitor, ci în modul în care mă comport în 

orizontul acestei veniri. Nu este importantă venirea lui Dumnezeu, ci cum 

aceasta mă obligă să trăiesc. Ideile pre-mergerii, a certitudinii morţii, care 

va veni, dar nu ştim cînd şi nici nu trebuie sa ne intereseze, din moment 

ce ştim foarte bine, au surse teologice, deoarece nu se spune „cînd” are 

loc revenirea lui Dumnezeu, ci se raportează la „cum mă port eu în 

perspectiva acestei reveniri” (Ibidem): „Aşteptarea a ceva fără «cînd» îmi 

modelează viaţa altfel şi mă obligă să trăiesc şi să împlinesc fiecare clipă 

a acestei vieţi într-o lumină care vine înspre mine din faţa mea.” (Ibidem). 

Pavel nu spune cînd, ci ştiţi foarte bine, nu spune nu ştiu cînd se 

întoarce: „Ştiţi foarte bine...”. acest fel de a şti este unul specific, căci 

Pavel îi trimite pe tesalonicieni la ei înşişi şi la felul de a şti pe care ei îl 

au în lumina a ceea ce au devenit (Ibidem). 

Centrarea religiei pe moartea lui Hristos reprezintă ceea ce 

Nietzsche şi Chateaubriand numeau geniul creştinismului: „Căci voi 

înşivă ştiţi bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur noaptea. Atunci cînd 

vor zice: pace şi linişte, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea (...) 

Voi însă, fraţilor, nu sînteţi în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un 

fur (...) Noi nu sîntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea să nu 

dormim ca ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji.” (Francoise Dastur 

2006: 29). 

Poemul Odă, în metru antic este profund creştin şi profund 

heideggerian în acelaşi timp. În versul Nu credeam să-nvăţ a muri 

vreodată se află concentrată o parte din filosofia despre moarte a lui 

Heidegger. Experienţa morţii poate fi învăţată, există o ştiinţă a morţii, 

sintagmă nu rareori întîlnită la Eminescu. „Trebuie să învăţăm să murim”, 

spune Landsberg. A învăţa să mori nu înseamnă să te gîndeşti cum vei 

reacţiona, ce vei face în momentul sosirii acesteia, moartea apare într-o 

clipă şi e doar moartea mea, o singură dată, nu avem de unde să ştim cum 

ne va surprinde. A învăţa să mori este traducerea pre-mergerii 
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heideggeriene, este imaginea morţii ca moarte a noastră, care ne redă 

nouă înşine, care ne determină să fim fiinţe autentice, idei pe care le 

găsim reprezentate în ultimele două versuri: „Ca să pot muri liniştit/ Pe 

mine mie redă-mă”. Acestea vorbesc despre posibilitatea heideggeriană 

de a fi tu însuţi dată de pre-mergere, este libertatea întru moarte, este 

putinţa-de-a-fi proprie Dasein-ului, o recăpătare a sinelui şi o reîntoarcere 

în sine. Întregul poem este „expresia condiţiei umane”: „Eroul liric al 

acestei ode-rugăciune nu mai e nici Napoleon Cezarul, nici Poetul, adică 

nu mai e nici o fiinţă cu destin romantic de excepţie; în varianta 

definitivă, Odă nu mai e expresia condiţiei eroului sau a geniului, ci 

expresia pură a condiţiei umane. Şi, poate de aceea, deşi pare o rugăciune 

de intrare în nefiinţă, ea rămîn, de fapt, o Odă fiinţei, celebrată prin 

destinul de pasăre al existentului.” (Ioana Em. Petrescu 1978: 330). 

Pre-mergerea se constituie prin venirea-sinelui-la-sine, astfel 

realizîndu-se împlinirea. Celelalte versuri, care după opinia unor critici, ar 

putea fi considerate în plus, sînt opusul celor citate mai sus, ele ilustrează 

viaţa mistuită de vise, suferinţă, arderi interioare fără posibilitatea 

reînvierii, toate sfîşierile de pînă la cunoaşterea voluptăţii morţii şi a 

liniştii pe care aceasta ţi-o poate oferi. Predominantă este ideea focului, a 

arderii, or focul, după Pseudo - Denys Areopagitul, este considerat 

imaginea lui Dumnezeu. Există o dramă a disperării la Kierkegaard, 

ilustrată şi în poemul Odă, în metru antic. Omul se zbate între alternativa 

să fie sau să nu fie el, se caută cu disperare atunci cînd realizează că totul 

se află în umbra morţii, încearcă să răspundă poruncii: “Alege-te pe tine 

însuţi” (Sören Kierkegaard apud Grigore Popa 1998: 163). Această 

problemă este văzută de Kierkegaard şi Eminescu prin prisma focului: 

„focul s-a aprins în ceva ce nu poate să ardă, în eu” (Ibidem: 161) şi 

„jalnic ard de viu”. 

Pasărea Phoenix însăşi este considerată simbol al nemuririi şi al 

învierii, al morţii şi al renaşterii naturii. Încă din Evul Mediu creştinii o 

consideră simbolul Învierii lui Hristos în mormînt, după trei zile, iar la 

Origen o întîlnim ca fiind simbol al voinţei de supravieţuire şi al 

triumfului vieţii asupra morţii. Eminescu se întreabă, de fapt, dacă va 

putea reînvia asemeni lui Hristos, dacă se va putea reda sieşi prin Înviere, 

fiindcă moartea înseamnă despărţirea trupului de suflet, iar Învierea 

uniunea acestora. La fel şi Paştile, cu solemnitatea Învierii lui Hristos, îl 
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inspiră pe Eminescu: „Christos au înviat din morţi,/ Cu cetele sfinte,/ Cu 

moartea pre moarte călcînd-o,/ Lumina ducînd-o/ Celor din 

morminte!”(Învierea). 

Eminescu visa la steaua singurătăţii pînă în momentul în care a 

descoperit voluptatea morţii. Este Singurătatea pe care o încearcă Iisus 

atunci cînd strigă: „Dumnezeule, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit!”(Matei 

27, 46). Cu toate acestea, nu cade în disperare, nu-şi pierde credinţa, El se 

lasă în mîinile morţii, în mîinile Tatălui Său: „Părinte, în mîinile Tale îmi 

dau sufletul Meu” (Luca 23, 46). Liniştea („ca să pot muri liniştit”) o 

găsim doar în Dumnezeu. Acelaşi vers” („ca să pot muri liniştit”) este 

interpretat de Lucia Cifor ca fiind „o variaţie liberă a motivului psalmic 

«Lasă-mă ca să mă odihnesc înainte de a mă duce şi de a nu mai fi» 

(Psalmul 38/ 18)” (Lucia Cifor 2000: 91). 

De la Heidegger ştim că o caracteristică importantă a morţii este 

singurătatea Dasein-ului în faţa propriei morţi. Singurătatea sau 

solitudinea este o condiţie fundamentală a autenticităţii. Spaţiul public, 

dominat de impersonalul “se”, ţine de un fapt neautentic de a fi întru 

moarte. Avem un raport intim cu propria moarte, cînd oricare alte relaţii 

sînt suspendate, “în această linişte din faţa morţii, în care ceilalţi nu se 

mai aud şi nu mai au nici un sens” (Cristian Ciocan 2007: 140). În 

momentul în care Dasein-ul se situează singur în faţa fiinţei sale finite, îşi 

atinge autenticitatea sa posibilă. Unde se află Eminescu? Alături de sine 

sau alături de ceilalţi? Cum putem fi fiinţe autentice atunci cînd pierdem 

pe cineva foarte drag? Eminescu acceptă moartea fiinţei iubite: „Şi totuşi, 

ţărînă frumoasă şi moartă,/ De racla ta razim eu harfa mea spartă/ Şi 

moartea ta n-o plîng, ci mai fericesc/ O rază fugită din chaos lumesc” 

(Mortua est). 

Eminescu nu cere socoteală morţii ca şi Plugarul lui Johannes von 

Tepl, nu o cheamă la judecată, nu încearcă s-o înfrunte, nu-şi plînge iubita 

şi nu blestemă moartea. Eminescu încearcă să  înţeleagă moartea în mod 

autentic: „Ş-apoi, cine ştie de este mai bine/ A fi sau a nu fi...dar ştie 

oricine/ Că ceea ce nu e... nu simte dureri,/ Şi multe dureri-s, puţine 

plăceri” (Mortua est). 

O condiţie fundamentală a autenticităţii Dasein-ului este angoasa. 

Aceasta apare în faţa a ceva indeterminat şi vizează ceva la fel de 

indeterminat: „faptul de a fi în lume a Dasein-ului ca atare” (Cristian 
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Ciocan 2007: 57). Spre deosebire de aceasta, frica se naşte în faţa a ceva 

determinat, care vine dintr-o direcţie determinată şi se apropie 

ameninţînd. La Eminescu moartea vizează ceva nedeterminat, „un 

chaos”, „un secul cu sori înflorit”, apare de „nicăieri” şi nu ne sperie, nu 

ne înfricoşează: „Ai ştiut tu, scumpe frate, că pămîntu-i o ruină?/ Că-i o 

sarcină viaţa? Că-i martiriu să trăieşti?/ Ai ştiut tu cum că moartea e un 

caos de lumină,/ Că la finea veciniciei te-aştept stelele cereşti?” (La 

moartea lui Neamţu). 

Poziţie tranşantă faţă de problema autenticităţii şi a angoasei ia 

Sartre, refuzînd moartea şi luptînd împotriva ei. Sartre consideră că 

moartea nu poate restitui propria fiinţă, nu mă redă mie însămi. Priveşte 

autenticitatea ca luptă împotriva morţii, ca asumare a destinului şi ca 

libertate, considerînd că sîntem liberi împotriva morţii. Moartea, în 

viziunea lui Sartre, nu poate fi aşteptată, nu aparţine nici vieţii şi nici 

fiinţei umane, ea apare brusc şi îmi suspendă viaţa. Eminescu este o fiinţă 

autentică, dar în interpretarea pe care o dă Heidegger. 

Mihai Eminescu realizează o interpretare fenomenologică 

autentică a fenomenului morţii, fiindcă doar astfel ajungem să vedem 

moartea ca fiind un caracter al fiinţei Dasein-ului, „ea este ceva care îi stă 

în faţă, care îi stă permanent în faţă, atîta vreme cît Dasein-ul este” 

(Martin Heidegger 2005: 519). O fiinţă autentică întru moarte, cum este 

Mihai Eminescu, nu poate fugi din faţa morţii, nu se poate eschiva în faţa 

posibilităţii sale celei mai proprii. „Moartea are ultimul cuvînt. De aceea 

lumea e absurdă” (Dumitru Stăniloae). 
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ANDREEA APETRĂCHIOAIE 

Anul I, Iaşi 

Proteismul oglindirii şi al narcisismului în creaţia 

eminesciană 

„Spun că pentru unii oglinzile au 

fost o hieroglifă a adevărului 

întrucît dezvăluie orice lucru care 

li se înfăţişează, aşa cum adevărul 

iese întotdeauna la iveală. Pentru 

alţii, dimpotrivă, ele au fost 

simboluri ale amăgirii pentru că 

deseori arată lucrurile altfel decît 

sînt.” 

(Raphaël Mirami)
 

I. Aspecte generale ale motivului oglindirii. Proiecţii ale 

viziunii eminesciene asupra acestui motiv 

 

Problematica reflectării şi a (de)dedublării fascinează umanitatea, 

atît în ipostaza ei universală, cît şi în cea individuală, căci identificarea 

propriei persoane în oglindă, prin dublul creat de aceasta şi, ulterior, 

emergenţa narcisismului sînt etape prin care se formează conştiinţa 

sinelui şi percepţia asupra propriei persoane. Prejudecata conform căreia 

primele manifestări ale identificării propriei persoane în oglindă în 

perioada copilăriei ar fi rezultatul unui impuls ludic e anulată de 

abordarea problemei din perspective psiho-mitologice şi prin proiectarea 

la nivelul mentalului colectiv, arhaic, autentic. Joaca unui copil în faţa 

oglinzii (re)creează nu doar imaginea omului primitiv, ci reprezintă şi o 

coordonată esenţială a devenirii socio-culturale ulterioare. Şi fiindcă 

reflectarea presupune apariţia narcisismului, intrăm pe terenul unui 

concept disputat de mai multe domenii de cercetare. Depăşind sfera 

psihologiei infantile, pătrundem în cea a antropologiei culturale şi a 

psihanalizei, care oferă oglinzii dimensiunile maleficului, spaţiu de 

trecere nefast ce absoarbe şi închide sufletul fiinţei ce se priveşte în ea, 

dincolo de oglindă nemaiexistînd posibilitatea de a accede la dimensiunea 
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pierdută a fiinţei. Se ajunge la conturarea unui „mit al invizibilităţii” 

(Alexandra Crăciun 2002: 45), dezvoltat de Ovidiu în Metamorfoze, 

cartea a III-a, 415-426: „Dumque bibit, visae correptus imagine formae/ 

Spem sine corpore amat, corpus putat esse, quod umbra est./[…] Quod 

petis est nusquam, quod amas, avertere perdes!/ ista repercussae, quam 

cernis, imagines umbra est”. Lui Narcis îi e imposibil să diferenţieze un 

„imago” virtual, reflectat, de ceea ce crede că este „alter”. În mod 

evident, deschiderea spre sine a lui Narcis presupune obturarea 

comunicării cu exterioritatea şi necesitatea încorporării imaginii create 

dincolo de realitate prin jocul virtualităţii, toate aceste manifestări 

orientînd invariabil către dispariţia eroului. Reflectarea şi metamorfoza 

lui Narcis devin esenţializarea unui mit, evolutiv, adaptabil contextelor 

socio-culturale şi deschis „dialogului” cu alte mituri. 

Unele ipostaze ale proteismului şi ale dialogismului acestui mit 

sînt (de)construite în forma livrescului în creaţia lui Eminescu. Oglindirea 

şi mitul narcisic în creaţia eminesciană presupun o poietică, deoarece 

orice „acţiune poietică, a unui demiurg făuritor al cosmosului sau a unui 

artizan care fabrică un artefact etnic sau artistic, constă în a smulge Forma 

din singularitatea ei inteligibilă şi a o duplica într-o spaţio-temporalitate 

sensibilă.” (Jean Jacques Wunenburger, Filosofia imaginilor). Un demers 

psihocritic asupra universului eminescian revelează alegoria viziunii şi 

contaminarea aparentă a existenţei concrete cu ficţiunea, asemenea 

sistemului catoptric construit de poet în creaţiile sale . La un prim nivel, 

paradigma personală eminesciană e receptată prin dialogul textului cu 

cititorul, respectiv cu exegetul, alături de o receptare prin raportarea la 

biografia scriitorului, ce ar putea direcţiona percepţia lectorului şi a 

societăţii, ajungîndu-se la confuzia dintre persoana reală şi masca estetică 

adoptată de Eminescu. Astfel, observă Iulian Costache se creează o 

distorsiune între imaginea lui Eminescu văzută de criticii literari, conform 

unor coordonate devenite stereotipuri şi imaginea formată de mass-media, 

prin cercetarea extraliterară. „Ca atare… este acceptat faptul că imaginea 

autorului poate influenţa opţiunile de interpretare ale lecturii, cu atît mai 

mult vom putea observa în contextual anilor 1883- 1889 apariţia unor 

interacţiuni insolite dintre imaginea publică a autorului şi oferta de 

semnificare a operei.” (Iulian Costache 2008: 180). 
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Ar trebui să adoptăm o opinie de tip pragmatic, realist, asupra 

existenţei şi a creaţiei autorului, vorbind atît despre omul-Eminescu, cu 

slăbiciunile şi contradicţiile lui, sau să idealizăm imaginea celui care a 

devenit sursa atîtor stereotipuri literar-culturale, ce au căpătat  valoare 

paradigmatică? Un exemplu de opinie critică ce proiectează un 

comentariu precum:  „ spiritul eminescian devine unul abstrus, neliniştit; 

întreaga sa viaţă, poetul a deschis un front cognitiv uriaş, implicîndu-se în 

toate domeniile existenţei”, poetul fiind „un reprezentant al tipului 

european de «homo absconditus»” (Mircea Cărtărescu 1992: 9) limitează 

consideraţiile asupra scriitorului pe o coordonată unilaterală. În 

configurarea sa existenţială, poetul devine conştient de interioritate şi sine 

printr-un „anabasis”, un itinerar în sens invers, spre adîncurile fiinţei: 

„fascinat de propria adîncime, poetul coboară din ce în ce mai mult, 

descoperindu-şi treptat şi fragmentar structuri interioare, asemenea 

vestigiilor unui oraş scufundat” (Ibidem: 11).Din nou, apare una din 

dimensiunile personalităţii lui Eminescu. Fascinaţia profunzimilor 

interioare fuzionează cu orientarea spre alteritate şi contemporaneitate, 

aspect dovedit de creaţia publicistică eminesciană. Consider că e necesară 

moderaţie în adoptarea unei viziuni asupra paradigmei impuse de autor. 

Dacă am construi o oglindă pentru reflectarea opiniilor despre autor, am 

putea avea dezamăgirea să observăm că poate niciuna nu e răspunsul în 

oglindă al celeilalte. 

 

II. Odă ( în metru antic) şi Memento mori: oglindirea în istorie 

– pretext al oglindirii în sine 

 
„Lumea se răsucea în 

jurul ei; pămîntul repetînd cerul, 

chipurile oglindindu-se în stele, 

iarba ascunzînd în tijele sale 

secrete care îi serveau omului”. 

(Michel Foucault) 

În Odă (în metru antic) şi Memento mori Eminescu operează un 

joc cu oglinzi . De la oglindirea imaginii eroice în cea a poporului 

(„Înfăşurat în mant’ai coborît piedestalul/ S-a amestecat în popor l-au 

mişcat cu putere/ Ochi-ţi imobili”), eroul căpătînd chip şi identitate prin 

ceilalţi şi contemplîndu-se pe sine, registrul se schimbă într-unul al 
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destinelor „ficţionale” (Ioana Em. Petrescu 2002: 188), oda devenind o 

tînguire a fiinţei universale şi nu a elogiului geniului militar. 

Congeneritatea eu - valuri realizează translaţia de la motivul oglindirii la 

mitul narcisic, cu adevărat reflexiv, în cel de-al doilea grup de variante ale 

Odei („născut sînt aproape de valuri”), pentru ca ultima variantă a 

poemului să devină un solilocviu al fiinţei dintotdeauna şi de pretutindeni, 

declamat pentru reîntregirea prin moarte a omului disipat în temporalitate 

şi mundan.  

Evoluţia de la persona istorică la fiinţă, parte a lumii e şi o 

evoluţie în plan semantic, de la nontransparent la transparent, de la textul 

care nu ridică dificultăţi în comprehensiune în prima variantă, la cel al 

cărui discurs se încifrează, atingînd stadiul ultim al ermetismului în 

varianta finală. Aceeaşi problemă a abordării textuale din viziune 

semiotică va apărea şi în Avatarii faraonului Tlá. Oda… devine text 

transparent prin dualitatea ermetism - plurivalenţă conceptuală generată 

de lexicul esenţializat şi de ipostazierile ale eului, primele variante fiind 

„texte referenţiale, perfect acceptabile din punctul de vedere al lumilor 

posibile” (Alexandra Crăciun 2002: 62), iar ultima orientînd discursul 

spre încorporarea fiinţei-om în fiinţa-Tot. 

O primă materializare a narcisismului şi a desprinderii de sine a 

eului e „steaua singurătăţii”, apoi, urmărind modelul nietzschean al 

combustiei proprii pentru a fi asimilat formelor universale („Va trebui să 

arzi pe propriul tău rug, altminteri cum te-ai naşte iar, de nu te-ai fi 

scrumit mai înainte?” Friedrich Nietzsche, Aşa grăit-a Zarathustra) 

narcisismul se manifestă sub forma rugului. Acesta devine spaţiu al 

arderii de sine şi al narcisismului piric, ambele constituind forme de 

purificare a fiinţei. Escamotarea complexului lui Hoffmann
16

 în evoluţia 

dedublării şi a reflectării eului în fiinţa lumii devine semnificativă prin 

opoziţia şi sensurile pe care le generează: cosmicul (focul) din care fiinţa 

                                                 

 
16

 Complexul lui Hoffmann este discutat în Mircea Cărtărescu 1992: 80; acest 

complex presupune asocierea  principiilor originare apă-foc, regăsită la romantici şi 

vizînd o simbolistică dihotomic-totalizatoare. La Eminescu, acest complex reuneşte 

femininul (apa) şi masculinul (focul), neptunicul şi plutonicul, polarizînd pe verticală 

universul în care se manifestă. Elementele complexului lui Hoffmann iau la Eminescu 

forma izvorului, a valurilor, lacurilor, asociate apei şi lunii, a spadei, a făcliei în cazul 

focului, corespunzînd, la nivel arhetipal, simultan erosului şi thanatosului. 
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face deja parte se reflectă în terestru („apele mării”). Reflectarea eului în 

Tot determină divizarea acestuia pentru a se oglindi în ceea ce a fost 

odată. Narcisismul natural e asociat celui fiinţial. 

Recuperarea armoniei eului e realizată prin reconfigurarea 

centripetă a conştiinţei dispersate prin contemplare. Contemplarea devine 

focalizare pe trei coordonate ale aceluiaşi determinant, devenit 

transcendental: „pe mine, mie, redă-mă”, iar poezia capătă valenţele 

dualităţii, fiind „o elegie a risipirii în timp şi o rugăciune a reîntregirii 

fiinţei prin moarte” (Ioana Em. Petrescu 2002: 89). Aceeaşi dispersare a 

fiinţei e reperabilă şi în Avatarii faraonului Tlá, realizată la nivelul 

pluralităţii identităţilor, spre deosebire de individualitatea disipată în 

aceleaşi forme ale sinelui din Odă… 

Oglindirea în istorie din prima variantă a poemului discutat 

anterior devine în Memento mori pretext pentru specularitatea 

metapoetică a poeziei. Spectacolul civilizaţiilor ce se nasc, ating apogeul 

şi apoi dispar e unul al filosofiilor, al mentalităţilor şi al paradigmelor 

culturale. Lumea mitică a Egiptului e reflectată în oglinda Nilului, e o 

întîlnire a acelei lumi cu ea însăşi printr-o oglindă fenomenală de această 

dată, avînd rolul de a înfăţişa coordonatele acesteia, oglinzile acvatice 

fiind cele mai active, intensificînd imaginea reflectată. Oglinda naturală e 

dublată de cea de aur, în care priveşte magul-alchimist, căutător al 

sîmburelui genezic, al înţelesurilor originare, al triadei esenţiale „drept, 

frumos şi bun”. Specularitatea prin metal transcende fenomenalul acvatic, 

revelînd înţelepciunea lumii şi avînd puterea de a declanşa singură 

moartea. Oglinzile metalice sînt oglinzi divine, prin ele comunică 

transcendentul şi contaminează simultan umanul. Astfel, cel ce comunică 

prin ele, devine demiurg, depăşind sfera jocului optic. 

În „Grecia măreaţă”, finalmente supusă declinului, narcisismul e 

unul steril, e o orientare spre materie care devine neputinţa artistului de a-

i da altă formă decît cea a suferinţei proprii, e o „durere-ncremenită 

printre secolii ce trec”. Oglindirea Romei apare în momentul dispariţiei 

ei, care coincide cu extincţia unui ev, a unui univers, viziunea fiind una 

eschatologică. Dacia nu e doar lumea „mitelor”, a poveştilor, ci şi locul 

de întîlnire a eului cu esenţa sa. Aici se manifestă atît reflectarea 

fenomenală, cît şi cea noumenală. Sistemul de oglinzi din Dacia reflectă 

şi se autoreflectă: cerul şi pămîntul, vegetalul şi mineralul, istoria şi omul. 
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Omul e spectator la teatrul lumii, sub ipostaza arheului, dar dincolo de 

imuabilitatea conştiinţei de-a lungul mileniilor apare revelaţia unei esenţe 

superioare care a regizat acest „theatrum mundi” şi căreia omul, printr-un 

act de narcisism suprem, i-a dat chipul său, sub diverse forme, eşuînd în 

descoperirea adevăratei feţe a divinului. Narcisismul reflectat în acest 

poem e unul evolutiv, desprins dintr-o criză a valorilor istoriei ce implică 

orientarea spre mit şi finalmente spre sacru; parte a Daciei, fiinţa aparţine 

mundanului, dar urmărind spectacolul civilizaţiilor, are sentimentul 

involuţiei şi al degradării umanului. 

Ceea ce aduc nou cele două poezii e narcisismul escamotat iniţial 

în lumina istoriei şi care se deconspiră prin formele sale de manifestare, 

ca mitic, steril sau elemental în poemul-summum Memento mori sau ca 

un narcisism  reflexiv în Odă... Constantele celor două manifestări 

poetice ale unor tipuri de narcisism sînt oglindirile de tip fenomenal şi 

noumenal, care deschid seria unor interpretări şi asocieri cu alte 

simboluri, precum cel al dublului, al fiinţei-rug, al genialităţii sau al lumii 

ca teatru. 
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III. Avatarii faraonului Tlá - deconstruirea simbolică şi 

semiotică a oglindirii şi a metempshihozei 
„Iubeşte pe tine în fiinţa mea”. 

(Avatarii faraonului Tlá) 

 

Reverberaţii ale imaginii Egiptului apar, într-un spirit al 

continuităţii în Avatarii faraonului Tlá, în ipostaza apelor Nilului, 

oglindă fenomenală a tuturor imaginilor ce se reflectă în ea. Sub forma 

oglinzii de aur comunică zeiţa Isis cu faraonul, reamintindu-i efemeritatea 

printr-un discurs ce aminteşte de Memento mori („Pulbere? Răspunse un 

glas din oglindă cu o rece şi crudă expresie de ironie… Un nume eşti… o 

umbră!... tu nu eşti decît o formă prin care pulberea trece…”). 

Prima oglindire avatarică a lui Tlá e în cerşetorul Baltazar, fiinţă 

ce se poate contrage şi întinde în orice formă din lume, metamorfozîndu-

se ulterior în cocoş, sugerînd mutabilitatea inclusiv între regnuri, nu doar 

în planul arhetipului .Urmărind algoritmul unei  succesiuni de adormiri, 

cum observa G. Călinescu, în acest text cerşetorul din Sevilla ia forma 

marchizului Alvarez de Bilbao, o imagine răsturnată a lui Baltazar, ce 

valorizează totul, chiar şi inocenţa, din perspectiva bogăţiei pe care o 

deţine. O astfel de mentalitate e autodistructivă, revolta apare din interior 

în momentul în care fiinţa se dedublează, se percepe pe sine ca inamic, 

cerşetorul substituindu-l pe adevăratul marchiz. Dublul său trăieşte 

hedonist. Transferul celor două identităţi se produce prin mediul generat 

de oglindă, care-l închide pe adevăratul marchiz Alvarez. Să fie astfel 

lumea închisă în oglindă adevărata realitate, iar ceea ce se acceptă drept 

realitate, amăgire? Poate că pentru a deveni adevăr, realitatea trebuie 

filtrată de oglindă, iar marchizul, pentru a se afla pe sine dincolo de 

efemeritatea posesiunilor, are nevoie de reflectarea purificatoare a 

oglinzii. 

Apreciam ca hedonistă trăirea noului marchiz, însă doctorul de 

Lys şi mediul său cu preocupări mistice sînt “hedoniştii existenţiali, 

terorizaţi de ideea neantului.”
11

 Din această lume fac parte demonicul 

Angelo şi androginul Cezar-Cezara, între care se produce, mai evident 

decît în alte creaţii eminesciene, un narcisism de tip erotic şi o reflectare 

erotică simultană. Abordarea literară a textului e dublată de una 

semiotică. „Proza Avatarii faraonului Tlà este un text despre limbă şi 
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semnul lingvistic… nu o simplă poveste despre metempshihoză”. 

(Alexandra Crăciun 2002: 51). Pe baza recurenţei temelor din sfera 

semioticii, textul e centrat pe discutarea mutabilităţii semnului lingvistic, 

iar fiecare avatar al lui Tlá e o nouă formă a semnificantului. Semiotic, 

oglindirea devine monologică, cu un semnificant exterior, cînd Angelo îşi 

sărută fascinat propriul chip în oglindă, gestul devenind funerar, şi 

dialogică, atunci cînd semnificantul e interior, Isis pierzîndu-se în 

limbajul absurd. Unitatea semnificantului o reprezintă avatarurile Bilbao 

(semnificant exterior) şi Baltazar (semnificant interior), care intră în 

conflict şi se substituie, avînd drept consecinţă absenţa. Interpretarea 

semiotică a textului e valabilă pînă la un anumit nivel. Nu se poate spune 

că Avatarii faraonului Tlà conţine (doar) sensurile unei analize despre 

semnul lingvistic şi mutaţiile acestuia. E o creaţie în care viziunea 

esenţială e disipată în forme diverse, care corespund atît literaturii, cît şi 

lingvisticii. Finalmente, această viziune e reîntregită prin existenţa 

fiecărui avatar, dacă vorbim din perspectiva sensurilor literare sau la 

nivelul cuvîntului, semiotic vorbind. 

Narcisismul identificat în acest text pare la prima vedere similar 

celorlalte tipuri de narcisism revelate în proza şi poezia eminesciene, dar 

substituirea personajelor cu termeni semiotici probează semnificaţii de 

ordin transliterar. Dincolo de valenţele oglindirii sub ipostaze naturale, 

fenomenale sau noumenale, depăşind ipostaza duală a semnului,  se 

ajunge în sfera unui alt tip de oglindire, cea lingvistică. 
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IV. Concluzii 

Oglindirea şi narcisismul creează o unitate compozită, 

indivizibilă, fiecare dintre noi fiind narcisişti în esenţă, după cum constata 

psihologul american Bruce Stevens. Variatele forme de reflectare şi de 

narcisism nu conduc la soluţionarea problemei, nu oferă un tipar al 

manifestărilor oglindirii sau narcisice, ci le ambiguizează. La Eminescu, 

narcisismul a fost revelat şi ocultat concomitent sau e în dialog cu alte 

mituri sau simboluri. Ceea ce a fascinat exegeza şi publicul literar e 

proteismul narcisismului şi al oglindirii în creaţiile autorului, evoluţia 

uneori imprevizibilă, cum se întîmplă în cele trei texte discutate; 

oglindirea poate fi una semiotică, precum în Avatarii faraonului Tlá, sau 

escamotată în istorie, ca în Odă (în metru antic) şi Memento mori. O 

viziune unilaterală asupra acestei teme nu poate exista, iar tocmai 

diversitatea şi imprevizibilul sînt cele care plasează discuţia dincolo de 

literatură, creîndu-se un narcisism original, eminescian. 
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ANDREEA MIDVIGHI 

Anul III, Braşov 

Trup interior şi trup exterior. 

De la frumoasa fără corp la frumoasa cu trup 

Frumoasa fără corp de Gheorghe Crăciun resemantizează tema 

poeziei eminesciene cu acelaşi titlu, femeia-obiect (de artă), proiecţie a 

fantasmelor mentale ale lui Miron devenind femeia-proiecţie a 

senzorialului şi pulsatilului, a carnaţiei literelor, dobîndind un rol 

soteriologic şi identificîndu-se cu literatura însăşi ca unic spaţiu al 

salvării.  

Privirea are un rol central în ambele cazuri, în poezia eminesciană 

unul pur estetic, de i-mortalizare şi contemplare a obiectului de artă, 

rupîndu-se de corp şi neurmărind asumarea imaginii decît mental, iar în 

proza lui Ghorghe Crăciun – nefiind posibilă în afara corpului care să o 

producă şi să o dirijeze, internalizată apoi visceral şi reprodusă în pagină 

ca o prelungire o mîinii, deci a corpului însuşi. 

Trupul poeziei eminesciene aparţine unui imaginar diurn, pozitiv, 

antitetic, luminos în timp ce imaginarul din proza lui Gheorghe Crăciun e 

unul nocturn, mistic, analogic, senzorial, ambiguu. 

Fata de împărat „Se uita într-o oglindă/ Ce-i menită ca să prindă/ 

Chipul celui mai frumos”. Merleau-Ponty scrie că „un interior nelocuit e 

,«digerat» de către «ochiul rotund al oglinzii»” (M. Merleau-Ponty 1999: 

35), iar căderea în preuman aduce cu sine o privire vidată de sens, de 

vizibil, văzător şi văzut autentice, mărcile lor fiind doar artificii. Iniţial se 

oglindeşte propriu-i chip, apoi chipul lui Miron, acestea două, 

excepţionale fiind din masa spectatorilor, esenţializîndu-se prin 

reflectarea în oglindă şi revendicîndu-se de la un plan al „Frumosului”, 

diferit de cel mundan, al celorlalţi peţitori. „O figură minunată/ Într-o 

mantie de domn”, Miron se arată „Ca-ntr-un vis frumos în somn”, laolaltă 

cu mijlocirea oglinzii, ducînd şi mai departe de real, de percepţia directă, 

corporală, prezenţa lui. Atributele fetei ţin de acelaşi plan: are „ochi-n 

vis”, o „mînă preafrumoasă/ Fină, dulce”, îl închide pe Miron „în suflet”, 

are „ochi numai lumină”. Deşi frumoasă, purtată de mînă în faţa celorlalţi 
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pentru a fi privită şi admirată, „Miron o ia de mînă/ Ş-o arată pe la 

oaspeţi,/ Cu-a ei ochi numai lumină,/ Cu obrajii fragii proaspeţi”, 

asemenea unui obiect preţios destinat exclusiv acestui scop, fata de 

împărat îmblînzeşte destinul/ blestemul lui Miron. Făcînd accesibilă o 

mostră a „frumuseţii pure”, materializată într-un corp ce urmează a fi 

posedat, cel al soţiei, îi neagă acestuia caracterul obiectual, imortalizat 

într-un tablou veşnic contemplat şi dorit, „desăvîrşit”. 

Dacă fata de împărat se dovedeşte potenţial corporală, „frumoasa 

fără corp” e chiar proiectarea de-corporalizării, esenţializării, 

conceptualizării, Frumuseţii. „Inocentă-i e zîmbirea,/ Îngerească, tristă, 

lină,/ Diamante în privirea-i/ Ş-au topit a lor lumină./ Peste-a apei dalbă 

placă/ Ea acum zîmbind se pleacă,/ S-uită-n fundu-i luminos/ Şi în lună 

îşi dizbracă/ Corpul ei aşa frumos”. Dezbrăcarea e una de corp, nu a 

corpului. „Numai lacul o priveşte” fiindcă de fapt ea se priveşte în lac şi 

această privire se răsfrînge tot asupra ei, ajunge privire pură, care reflectă 

întocmai, dublează. Lipsa corpului e marcată prin lipsa umbrei şi 

imposibilitatea contactului cu apa fiindcă… nu există o suprafaţă de 

contact, „cînd lacul părăseşte/ Pe-al ei corp ea tot nu-i udă”. Aparent, 

acelaşi e cazul şi „frumoasei” cu care ia masa Vlad, în vis. Ea însă lipsită 

doar de suprafaţa corpului, „degetele lui nu simt nimic, ca şi cum ar pipăi 

aerul”. A doua oară, însă, „e ca şi cum mina lui ar străbate prin (…) 

carnea picioarelor ei” (Gheorghe Crăciun 2007a: 337); „Se îndepărtează 

de ea ca s-o poată privi şi mai bine, îi soarbe cu toată fiinţa frumuseţea 

fără pereche şi-n pieptul lui dorinţa neîndestulată zvîcneşte şi mai 

grozavă, încearcă iar şi iar s-o atingă s-o mîngîie, încearcă iar şi iar s-o 

sărute, dar umerii, gura ei nu există. Se repede să-şi înnoade braţele în 

jurul mijlocului ei subţire, dar el cuprinde mereu numai aer. Numai aerul 

trupului ei, aerul amăgirii”. (Ibidem: 338) Faptul că s-a îndepărtat pentru 

a o privi mai bine nu determină încremenirea ei într-un tablou, ci o 

încercare a-i da corp. 

Frumoasa e narcisiacă şi autosuficientă, „Ochiul ei s-aprinde, 

cere/ Iară buzele-i se crapă/ De o stranie plăcere”. Privirea-i e întoarsă 

spre sine, dar nu ca refuz al realităţii, ci ca afirmare a propriei măreţii, ca 

închidere în sine a obiectului cu care nu poţi avea un alt contact în afara 

celui instituit de văz, ca delimitare şi distingere. 
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Miron o doreşte dar în acelaşi timp dorinţa lui, ca şi principiul 

existenţei frumoasei fără corp, sînt generate de neputinţa contactului 

corporal, de lipsa corpului. 

Frumoasa există doar în ochii celui care o priveşte. După ce o 

vede prima dată „El purta în gîndu-i nurii,/ Ochii mari, zîmbirea gurei”, 

Mama-pădurei îi dezvăluie apoi ca singură soluţie a înfrîngerii dorului 

posesia mentală, prin gîndire a fetei/a obiectului nepreţuit „Tu palatu-i vei 

ajunge/ De vei merge, fără însă/ Să gîndeşti la alta-n lume/ Cît la dînsa, -

n veci la dînsa;/ Ea atunce astfel este/ Ca şi cînd ar fi a ta” iar după ce la 

rugăminţile lui ea se dezbracă „Umed-albă,/ Neted-dulce zugrăvit, (...) 

Iară luna zîmbitoare, Poleind-o, o mîngîie” (se reflectă în ea, 

marmoreeană), „La picioare-i el s-aruncă” dar „Pe cînd ochii lui o sorb,/ 

(…) nimic în braţ nu prinde/ Căci frumoasa-i fără corp”. Întîlnirea cu 

obiectul dorinţei şi conştientizarea statului său de veşnic-de-neatins 

anulează procesul dorinţei ca destin şi determină moartea lui Miron, „De 

dorinţa lui aprinsă,/ Ce-a rămas neîmplinită”. 

 Deşi Pia Ionescu pare coborîtă din picturile lui Modigliani iar 

Adela din cele ale lui Degas ca şi din noua Cloe a „Epurei pentru 

Longos”, referinţele lor livreşti nu fac decît să marcheze ruperea de 

estetic, „Pictorul «îşi aduce trupul», spune Valery. Şi într-adevăr e greu 

de închipuit un Spirit care ar putea să picteze. Pictorul transformă lumea 

în pictură punîndu-şi trupul la dispoziţia lumii. Pentru a înţelege aceste 

transsubstanţieri e nevoie ca el să-şi regăsească trupul activ şi prezent, cel 

care nu este o parte a spaţiului, un mănunchi de funcţii, ci o înlănţuire de 

vedere şi mişcare” (M. Merleau-Ponty 1999: 20). Fără trupul meu, deci, 

nu există trupul celuilalt. „Personajele” lui Eminescu există doar privite, 

dar distanţate, obiectualizate, estetizate, vederea lor e lipsită de corpul 

care să o producă, sînt imortalizate în condiţia lor de obiecte frumoase de 

admirat. Merleau-Ponty scrie mai departe: „Ajunge ca eu să văd ceva 

pentru a şti cum să regăsesc şi să ating acel ceva, chiar dacă nu ştiu cum 

se întîmplă acest lucru în interiorul maşinăriei mele nervoase. Trupul meu 

mişcător face parte din lumea vizibilă, iată de ce eu îl pot dirija în sînul 

acestui vizibil. Pe de altă parte, e tot atît de adevărat că vederea depinde 

de mişcare. Nu vedem decît ceea ce privim.‟ (Ibidem). Însă în poezia 

eminesciană eu nu există, personajele se văd, sînt văzute, dar văzul se 

arată ca rupt de corp, corpul celui care vede nici nu există. Fata de 
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împărat vede chipul lui Miron în oglindă, iar cînd se întoarce îi vede 

ochii, privirea, corpul fiind redus la concept, abstractizat: „Într-un colţ ea 

vede solul, /Frumuseţei, ce-şi aruncă/ Ochii trişti, numai văpaie” apoi 

afirmă „Acela-i mai frumos”. Apropierea lui nu determină o coborîre în 

mundan, în corp, ci o îndepărtează şi mai mult: „Nici nu ai de ce să 

stărui,/ Rîse ea cu ochi-n vis,/ Bucuros mîna ţi-o dărui,/ Căci în suflet te-

am închis./ Ş-a ei mînă prefrumoasă,/ Fină, dulce, ea şi-o lasă/ Pe-a lui 

creştet adorat,/ El la gură-i o apasă/ Ş-o sărută înfocat”, creştetul şi gura 

fiind atributele corpului exterior, văzut din exterior. Fata de împărat e 

doar un intermediar care aminteşte „cum ar putea fi dintotdeauna corpul 

obiectul de artă prin excelenţă” (H.-P. Jeudy 1998: 13), asemenea 

oamenilor-statui din pieţele oraşelor celebre, încremeneşte într-un rol, pe 

o scenă, în faţa unor spectatori care amintesc că „perceperea corpului 

uman în viaţa cotidiană este etapa premergătoare unei veritabile 

experienţe artistice‟ (Ibidem:14) 

Diferenţa dintre Eminescu şi Gheorghe Crăciun este în primul rînd 

una de trup şi de instituire şi asumare a trupului prin văz. „Cum ar putea 

exista corpul în afara reprezentărilor ce le avem despre el? Nu controlăm 

totuşi fluxul imaginilor corpului, modul lor de apariţie, de revenire, de 

dedublare, viteza lor de difracţie…Această estetică a imaginilor corpului 

nu vine din poziţia unui subiect care ar părea să decidă perceperea lumii, 

a corpului celorlalţi şi a propriului său corp ca pe un «tablou artistic 

însufleţit», ci ea depinde de o anume autonomie de apariţie şi de dispariţie 

a imaginilor corpului. Acestea sînt legate de caracterul imediat al 

senzaţiilor şi emoţiilor fără a trece prin reprezentare şi fără a fi 

dependente de un act de percepţie, ele nu au finalitate proprie, jocul lor 

poate fi la fel de bine o sursă de plăceri ca şi o manifestare a durerii.‟ 

(Ibidem: 17), Starea de graţie începînd chiar cu senzaţia unei dureri de 

dinţi – „Vîrful aspru al limbii atinse încă o dată umflătura aceea vag 

dureroasă” (Gheorghe Crăciun, 2007a :21). 

Frumoasa eminesciană e caracterizată, paradoxal, de cîntăreţul orb 

de la nuntă doar prin atribute ale ochilor: „Cea mai mîndră fată este;/ 

Ochi de-albastru întuneric,/ Ce lucesc, adînc, chimeric,/ Ca d-iubire două 

basme;/ Dară corpul ei eteric,/ Nesimţit ca de fantasme”. Asemănarea 

dintre cei doi fiind faptul că ochii nici unuia nu privesc, ci se răsfrîng în 

interior, ea fiind propriul ei văz întors spre ea însăşi, un maxim de 
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abstractizare. Trupul exterior al zînei, singurul de altfel, e un substitut de 

corp, pură strălucire- „Şi pe ea o haină fină,/ Ţesătură străvezie,/ Ca o 

brumă diamantină”, picioarele, sînii şi umerii fiind de zăpadă. 

Artificializarea îi continuă exagerat descrierea, totul fiind de fapt lumină, 

diamante, zîmbet, frumuseţe. Infinitivul lung din „arătarea-i luminată”, 

redundant de altfel, îi accentuează dimensiunea de privire fără obiect, 

neprodusă de corp, aparţinînd lumii esenţelor, de fapt a conceptelor goale, 

definibile insistent tautologic. Spre deosebire de frumoasa eminesciană, 

frumuseţea Ioanei e condiţionată de lumină, culori, „consistenţa aerului 

prin care ei i se întîmpla să se mişte” (Ibidem: 223). E una relativă şi 

depinde de privirea celuilalt, „o efemeridă care se naşte şi moare şi iar se 

naşte în fiecare clipă” (Ibidem: 222), şi deşi relaţia corpului cu 

îmbrăcămintea e o simbioză în ambele cazuri, efectul lui asupra celorlalţi 

depinzînd de aceasta, dacă în poezia lui Eminescu frumoasa îşi dezbracă 

trupul o dată cu haina unică din pietre preţioase, aici Ioana şi le schimbă, 

demonstrînd şi imposibilitatea limitării corpului într-o singură formă: „o 

neînţeleasă simbioză nu doar cu croiul rochiilor, ci şi cu materialele şi 

culorile, încît există o Ioana a pînzei topite şi alta a deux-pieces-urilor de 

stofă, o Ioana rece şi alunecoasă de mătase şi una caldă şi moale de lînă, o 

Ioana a pantalonilor de velur şi alta a jeans-ilor, o fiinţă a fularelor iernii 

şi alta a pălăriilor de primăvară, o Ioana cu ochelari de soare şi părul 

zbîrlit de vînt şi alta cu fruntea liberă şi o eşarfă roşie legîndu-i 

şmechereşte pletele blonde. Frumuseţea ei era ceva nesigur (…)” (Ibidem: 

222). 

Miron e imortalizat şi el în actul admirativ, extatic, aşa cum mai 

tîrziu se va arunca la picioarele frumoasei. Nu încearcă apropierea, luarea 

în posesie, şi lipsa mişcării, a perspectivei, a punctului de vedere 

determină imposibilitatea corporalizării prin privire: „Şi deşi în lac 

înoată,/ El nu mişcă, nici se-ncreaţă,/ Ca o floare aninată/ De oglinda 

cea măreaţă./ El din trestii o priveşte,/ Nici se mişcă,…-ncremeneşte/ L-

arătarea ei cea crudă”. „Ce ar fi vederea fără nici o mişcare a ochilor, şi 

în ce fel mişcarea acestora nu ar face ca lucrurile să devină confuze dacă 

ar fi ea însăşi reflexă ori oarbă, dacă nu ar avea antene, dacă nu ar fi 

pătrunzătoare, dacă vederea nu ar preceda în ea?” (Ibidem: 21). 

În urma declaraţiei lui de iubire „Ea tăcea…privirea-i sacă./ Faţa 

rece, ca de ceară”, iar cînd se întreabă de ce nu i-a spus „Bine-ai venit!”, 
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„ea zîmbi în lună/ Şi şopti: -Bine-ai venit!”, ajunge proiecţia gîndurilor 

lui, se idealizează, deci îndepărtează, e gînd, idee.  

În poezia eminesciană, cel care vede nu e totodată şi văzut, 

intermediari sînt oglinda, luna, lacul; apropierea, deschiderea către lume 

nefiind astfel posibilă, cel care vede îşi însuşeşte doar mental ceea ce 

vede, şi care nu îşi poate depăşi statutul de obiect – parafrazîndu-l pe 

Merleau-Ponty. 

Corpul ca obiect de artă e „o posibilă reprezentare a 

transcendenţei, se face o referinţă implicită la imaginea unică, suverană, 

atemporală a corpului în toată frumuseţea sa” (H.-P. Jeudy 1998: 18), dar 

a unui spaţiu pur exterior, frumos prin îmbinarea armonioasă a 

elementelor, plăcut ochiului dar imposibil de atins, de înţeles, contemplat 

într-un plan ideatic, îndepărtat, într-o altă realitate reconstituită mental 

prin doar-presimţiri ale acestor idei. Corpul lui Gheorghe Crăciun este 

însă unul fără de care nimic nu există şi nici nu ar fi posibil, e unul miop, 

tranzitiv, plasat în imediat. E visceral, pulsatil, ambiguu, indeterminat. 

Aduce prin sine singura realitate care ne poate fi cunoscută, îşi 

prelungeşte mîinile pentru a vedea prin pielea acestora apoi şi le retrage 

pentru a-şi împărtăşi carnaţia foii. Mutilat sau auto-mutilat, e singurul 

care poate face prezent şi autentic corpul celorlalţi. „Instabilitatea 

imaginilor corpului poate părea o ameninţare la adresa unei asemenea 

obsesii estetice pentru că ea introduce efecte constante de desfigurare a 

corpului. Ea nu e subsumată reprezentării unei unităţi idealizate a 

corpului, ea nu participă la această metamorfoză permanentă a corpului în 

obiect de artă. Sîntem deci fascinaţi de imaginile corpului dar nu încetăm 

să ne luptăm cu ele crezînd că reducem astfel propriile noastre 

reprezentări” (Ibidem: 19). 

Adoptarea unui regim ce iese din tipar, halatul murdar şi coşul de 

cartofi accentuează diferenţa dintre Pia şi frumoasa eminesciană, pură, 

desăvîrşită, luminoasă, obiect de artă prin excelenţă, dar în acelaşi timp le 

aseamănă. Nu prin atribute negative, ci prin diferenţă faţă de sistemul la 

care se raportează. Frumoasa e de fapt Frumuseţea, Ideea, iar Pia e ceva 

ce vine în contradicţie cu normalitatea (drumul invers al cartofilor) dar şi 

un corp care atrage atenţia asupra lui nu prin frumuseţe, strălucire, ci prin 

murdărie – halatul, dar şi neconcordanţa cu restul vestimentaţiei 

(amendamentul fiind poate unul la imaginarul clişeizat al romantismului 
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înalt) – „Acolo unde există murdărie, există şi un sistem. Murdăria este 

produsul secundar al unei clasificări şi ordonări sistematice a materiei, în 

măsura în care ordonarea presupune eliminarea elementelor nepotrivite. 

Această concepţie despre murdărie ne conduce, nemijlocit, în domeniul 

simbolismului şi ne rezervă o asociere cu mai multe sisteme, evident, 

simbolice, ale purităţii.‟ (J. C. Alexander, S. Seidman, (coord.) 2001: 

143). 

Dacă Miron e purtat prin ceea ce i se întîmplă mereu de altcineva 

(ursitoarele, tobaşul – care vesteşte faptul că fata de împărat îşi caută soţ, 

cîntăreţul orb - care îi povesteşte despre frumoasa fără corp şi îi spune să 

meargă de Anul nou la lacul unde aceasta se scaldă, Muma-pădurei – care 

îl învaţă să nu se gîndească decît la ea, şi în final fata care îl poartă de braţ 

prin sălile unde urmează să mănînce), pentru Octavian, situaţiile 

propriului corp sînt cele producătoare de întîmplări: „Îl cuprinsese o furie 

violentă, deşi lipsită de obiect, simţea că nu se mai poate suferi şi era 

sigur că dacă n-ar fi fost starea buimăcitoare pe care i-o provocase 

abcesul, şi întîmplările zilei ar fi avut o altă înfăţişare”. Simţul realităţii e 

condiţionat de simţul corpului, de greutate şi conţinut: „senzaţia 

persistentă că ţeasta i-a devenit mult mai uşoară, ca şi cum conţinutul ei 

material de nervi, creieri şi carne s-ar fi evaporate sau s-ar fi uscat, era 

prea puternică, prea dominantă, pentru ca el să mai poată avea 

certitudinea că ceea ce vede, aude şi gîndeşte i se întîmplă cu adevărat”. 

„Frumoasele” lui Crăciun nu se încadrează tiparelor convenţionale, 

amintire a unei lumi ideatice, eternă iluzie, separată de mundan şi de corp, 

a cărei condiţie  e mereu confirmată de toţi. Celălalt există pentru mine 

prin percepţia mea, condiţionată de experienţă, e mai mult imagine, nu 

simbol. Simţul realităţii e unul relativ, pentru că relaţia corpului cu lumea 

nu e întotdeauna aceeaşi, ba mai mult, e instituită de acesta. 

Frumoasa fără corp a lui Gheorghe Crăciun e senzaţie, e urma 

corpului ei lăsată în corpul lui, laolaltă cu imposibilitatea de a da o formă 

acestei senzaţii, perspectiva e naturalis/communis, a punctului de vedere, 

a reducerii celuilalt la imaginarul senzitiv, în timp ce cea din poezia lui 

Eminescu e artificialis, plană, a unei instanţe omniprezente. 

Dar reducerea la corp nu e una negativa, în corelaţie cu postura 

metafizică. Nina, profesoara îndrăgostită de Vlad Ştefan, e „o femeie prea 

adevărată. E brutal de feminină. E inacceptabil de vie şi de tangibilă. 
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Dragostea ei e prea concretă”, şi cum spune Gil mai încolo: „O lume care-

şi dezgoleşte cu atîta dezinvoltură intimitatea fizică ajunge să-şi 

dispreţuiască secretele”. Dragostea nu e doar concretă, nu e carne, e în 

carnea, buzele şi pielea lui. 

Forma pe care şi-o cere amintirea senzaţiilor sînt cuvintele, ca 

prelungire a lor, Sînziana se actualizează în Vlad prin scris, în timp ce 

Miron actualizează mental forma frumoasei lui, doar formă. „fără însă/ 

Să gîndeşti la alta-n lume/ Cît la dînsa, -n veci la dînsa/ De-o ajungi fără 

de veste,/ Ea atunce astfel este/ Ca şi cînd ar fi a ta”. Corpul Sînzianei, nu 

sumă a părţilor constituente, ci piele, buze, senzaţie, nu e reprezentare, 

asemenea frumoasei lui Miron, ci ea e la marginea pielii lui, nu e obiect 

pe care să-l priveşti neîncetat şi pe care să-l arăţi celorlalţi (asemenea fetei 

de împărat), nu e obrazul, ochii, pielea, braţele ei, ci lacrimile, căuşul 

palmei (lui), cutremurul înfiorat (al pielii), strînsoarea dulce (a braţelor) – 

efectele pe care le-a produs asupra corpului lui, senzaţia de corp al ei. 

Obsesia lui Miron Aldea pentru Ioana pare a urma destinul lui 

Miron din basm, dar iubirea lui este în primul rînd marcată de efectele 

fiziologice pe care aceasta le are asupra lui, de senzaţiile lui corporale, 

dezechilibrul produs: „nu numai atît, faptul că-l cuprindea o căldură 

insuportabilă, repede răspîndită de-a lungul cefei, prin şira spinării pînă în 

vîrful degetelor de la picioare, ci şi transpiraţia palmelor, umezeala ce-i 

brobonea fruntea, aruncîndu-l în cea mai cumplită umilinţă” (Gheorghe 

Crăciun 2007a:199). Faptul că Miron o iubeşte pe Ioana nu se datorează 

unei posibile contemplări eterne a Frumuseţii absolute, nu imortalizării ei 

într-un cadru convenţional, ci cu ea „Trebuia mai întîi să te obişuieşti(…), 

să treci peste acel prim sentiment că femeia din faţa ta are o frumuseţe 

care te pune în încurcătură” (Ibidem: 199). 

Dacă Miron îşi vede frumoasa noaptea, lumina lunii făcînd 

posibilă atît prezenţa ei cît şi oglindirea ei în lac, Vlad o ştia pe Sînziana, 

„himera făpturii ei de carne (…) atît de puţin şi numai pe întuneric, numai 

cu ochii palmelor şi miliardele de pupile ale pielii mele încercînd 

disperată, obosită, să-i dea o formă, s-o perceapă prin minusculele 

deschideri ale porilor, s-o audă prin firişoarele de păr electrizate de-a 

lungul întregului trup” (Ibidem: 148-149) Acum simte şi el că „adevărata 

dragoste şi adevărata femeie [îi] vor rămîne pentru totdeauna 

inaccesibile” (Ibidem: 150), dar din alte raţiuni decît cele eminesciene. 
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Percepţia este materializată de lumină, văzul nu este absolut, 

lumina nu e pură, strălucitoare, translucidă, aurorală, ca în poezia 

eminesciană, „Lumina în pete şi dîre/ organizează percepţia mea” 

(Ibidem: 163), e un spaţiu ce face posibilă continuarea corpului în lume – 

„lumina grea carbonizează trunchiuri/ retina o absoarbe recunoaşte culori/ 

mîini care se întind în iarbă/ ca luciul unei rădăcini” (Ibidem: 164), sau 

mai mult, se interpune între părţile lui componente, făcînd aparenta 

mutilare suportabilă: „Ceea ce nu putea înţelege Octavian, şi asta mai că-l 

înfricoşa, era de unde se cernea în încăpere lumina aceea galbenă, 

sulfuroasă, învăluind, puternică, nu doar bostanii mari de pe ladă, ci toate 

lucrurile de lîngă pereţi, şi mai ales masa de scris. Capul omului din faţa 

ferestrei, aplecat şi strîns tare în menghina umerilor, părea din cînd în 

cînd să se înalţe în aer, rupt de trup, plutind în atmosfera aceea ca o 

împonderabilă minge de carne. 

Tradiţia care separa gîndul de corp nu mai e suficientă în 

exprimarea relaţiei cu sine şi cu lumea, gîndul e în carne, corpul se 

gîndeşte pe sine, senzaţiile şi pulsaţiile lui sînt cele care apropie ceea ce 

nu sînt eu, nu se pot separa fiindcă nu se pot gîndi separate, masa amorfă 

de carne n-ar mai fi corpul iar gîndul nu poate exista în afara corpului 

care să-l producă, iar cuvîntul le dă ambelor autenticitate. 

Lui Miron îi este dat destinul de către ursitoare: „Fie-i dat ca 

totdeauna/ El să simt-adînc într-însul/ Dorul după ce-i mai mare/ N-astă 

lume trecătoare,/ După ce-i desăvîrşit/ Şi să-şi vadă la picioare/ Acest 

dar nepreţuit”, spre deosebire de Gil Bratu, care şi-l refuză, la tăierea 

moţului „el nu-şi alesese nici un obiect, cum se aşteptau cei de faţă. Le-a 

atins cu curiozitate pe toate, a deschis cartea şi cutia de culori, fără să le 

ridice de pe tavă, apoi a început să le schimbe locurile, să le ameţească, 

pînă cînd s-a plictisit şi le-a întors tuturor spatele” (Gheorghe Crăciun 

2007a: 219). Naşa Iuliana ia locul ursitoarelor, şi după ce copilul 

stabileşte contacte tactile cu manifestările posibilului destin, 

concluzionează că „Băiatul ăsta n-o să ştie niciodată ce vrea. Nimic n-o 

să-i placă şi n-o să-l mulţumească. Tot timpul o să viseze cai verzi pe 

pereţi. Vai de săraca nevastă-sa!” În Trupul ştie mai mult, Gheorghe 

Crăciun afirmă că îi lipseşte ideea de continuitate a fiinţei lui, memoria 

fiind una senzitivă, nu condiţionată sintactic (ca în Proust). (Gheorghe 

Crăciun 2006: 14). 
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Dacă trupul din opera lui Gheorghe Crăciun nu este cel brut, lipsit 

parcă de interioritate (asemenea celui al Ninei), nici corpul ca sumă a 

părţilor componente (cum se arată în cazul Sînzianei), el nu este nici 

exhibare brutală, mutilată a anatomiei viscerelor (visul lui George), expus 

privirii tuturor şi monitorizat pentru a fi în sfîrşit, se crede, cunoscut cu 

adevărat. Însă se dovedeşte a fi „invulnerabil, (…) un dat misterios care 

se prezintă conştiinţei într-o deschidere continuă, stranie, imposibil de 

cuprins în totalitate” (Ibidem: 20). 

Imaginarul nocturn, din tipologia lui Gilbert Durand, e 

caracteristic lumii prozelor lui Crăciun, întunericul instalîndu-se de multe 

ori în sens propriu, ca în seara din cabană cînd s-au rupt firele electrice, 

lăsînd mîinile să vadă şi corpul să instituie şi să reconstituie prezenţa 

celuilalt corp. În imaginarul diurn din basm sînt puternic marcate 

diferenţele dintre planuri. 

Oglinda „care îl alege” pe Miron din basm corespunde, 

contrapunctic, sferei moştenite de Ioana. Dacă oglinda a reflectat chipul 

celui mai frumos, menit alegerii fetei, pe suprafaţa sferei „începeau să 

defileze toate chipurile celor care erau de faţă, groteşti, hilare, deformate 

de curbura inerentă a suprafeţei, cu urechile lăţite ca nişte foi de varză şi 

gura enormă ca de clovn, cu ochii bulbucaţi şi fruntea îngustă, aproape o 

linie, ca la bolnavii de cretinism” (Gheorghe Crăciun 2007a: 266). Miron 

şi frumoasa fată de împărat nu au altă realitate în afara celei estetice, 

înţelese ca frumoasă, relaţia dintre ei e una condiţionată de aceste criterii 

ale armoniei, în schimb personajelor din Frumoasa fără corp li se 

reflectă percepţia lor asupra lor înşişi, diformă, ruptă, în incapacitatea de a 

li se da o formă. Imaginea celui din oglinda sferei nu e simplă reflecţie, ca 

în basm, ci o alegere care presupune în primul rînd răspunsul corpului 

celui care o ţine, „degetele (Ioanei) odihnindu-se pe marginea mesei care 

se crispară ca străbătute de curent electric. Trupul ei se chircise pe scaun, 

buzele i se curbaseră într-un rictus care o urîţea teribil, făcea eforturi să 

respire firesc, fără să înghite aerul, ar fi vrut să spună ceva, dar privirea ei 

speriată nu întîlnea decît capetele lor rigide aplecate deasupra oglinzii 

rotitoare. O durere atroce îi săgeta pîntecele şi i se scurgea paralizantă în 

piciorul drept, o durere iscată din senin (…)” (Gheorghe Crăciun 2007a: 

268). 
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Interiorul corpului expus brutal dă o senzaţie de irealitate 

organelor, discrepanţa dintre viziunea pe care Miron Aldea o avea asupra 

anatomiei omului – „ceva misterios, imposibil de învăţat şi de stăpînit” 

(Ibidem: 270) şi intruziunea lor brutală în spaţiul vederii, face corpul avut 

în faţă să nu mai pară cel adevărat, iar „organele lui (…) nişte simulacre 

perfecte, violent colorate, numai bune de fotografiat şi de pus apoi într-o 

carte cu planşe” (Ibidem: 271). Nici una dintre femeile din Frumoasa 

fără corp nu e cu adevărat frumoasă, dar toate au corp. Starea de plutire 

şi imponderabilitate în care par că se află e determinată de modul în care 

se raportează trupurile bărbaţilor la ele, nu de o lege absolută, ca în basm 

– „Şi cine era ea? Nici măcar o Cenuşăreasă. O fiinţă ca oricare alta. O 

fată simplă şi obişnuită, fiica unui tîmplar din cîmpia Banatului, care abia 

terminase liceul economic şi n-avea nimic în comun cu coregrafia, nu 

luase niciodată lecţii particulare de balet şi nici măcar nu făcea parte din 

vreo formaţie artistică de amatori” (Ibidem: 279), se scrie despre Adela. 

Pentru el, scrisul are un rol soteriologic, existenţa în scris sau 

coborîtă de acolo fiind singura în măsură să-l salveze sau să-l confirme. 

Adela e frumoasa fără corp care se scaldă în lacul încremenit, 

imponderabilă şi fantasmagorică, balerina coborîtă din picturile lui Degas, 

dar şi corporalizarea, forma rescrierii sensitive a Cloei din Epură pentru 

Longos, „fata asta ciudată care-l contraria şi-i tulbura cu violenţă 

deprinderile sentimentale (…) o fiinţă ca oricare alta, o fată simplă şi 

obişnuită” (Ibidem: 279). Procesul estetizant nu începe de la ea, ci de la 

el, ca artist care pictează şi scrie lumea privind-o. 

Parafrazîndu-l pe David MacDougall, văzul nostru este 

predeterminat; majoritatea cunoştinţelor obţinute prin văz şi celelalte 

simţuri, ca şi modul în care ne orientăm privirea, sînt profund organizate. 

Nu e o problemă de alegere, ci o condiţionare culturală şi chiar nervoasă. 

Vedem conceptual, metaforic, lingvistic, literar. Percepţia noastră asupra 

lucrurilor este ghidată de interesele noastre culturale şi personale, dar este 

de asemenea mecanismul prin care aceste interese sînt modificate sau 

adăugate. (David MacDougall 2005: 2). În basm, idealizarea continuă 

impune îşi impune lumea şi atît, frumoasa e obiectul de artă prin 

excelenţă, în Frumoasa fără corp a lui Gheorghe Crăciun, lumea e estetic-

predeterminată (dar nu într-un sens idealizat), iar dacă nu e, pare ireală 

(Adela nu e înţeleasă decît în urma legăturii cu frumoasa eminesciană). 
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Adela e o himeră, dar „o himeră a simţurilor, o iluzie a 

obişnuitului. O frumuseţe atît de particulară, că mulţi, cei mai mulţi dintre 

oameni ar fi putut-o confunda cu oribilul exotism”. (Gheorghe Crăciun 

2007a: 296). Depinde doar de Vlad, de percepţia lui estetic-senzorială, 

pentru ca ea să pară că-şi pierde consistenţa trupului – „materia de carne a 

Adelei devenise o nespus de preţioasă ceară roz-aurie de o superbă fineţe 

şi transparenţă” (Ibidem: 296). 

Condiţia lui Vlad e schizoidă. Automutilarea permanentă, 

„senzaţia că ai avut o senzaţie, gîndul că ţi-a trecut prin cap un gînd” 

(Ibidem: 298) duce la „un fel de abulie contemplativă”. Această „boală 

profesională” legitimează estetizarea Adelei. Dar o apropie, nu o 

îndepărtează, ca pe frumoasa din basm. Nu există un alt simţ al realităţii 

decît cel al propriului corp, la rîndul lui, deşi autentic, ambiguu, 

indeterminat. 

„Scrisul lui intrat într-o fază agonică şi frumuseţea impalpabilă a 

fetei” (Ibidem: 310) sînt intercondiţionate. A coborît din picturile lui 

Degas, dar trebuie să intre într-un spaţiu al scrisului pentru a i se acorda, 

atît ei cît şi scrisului, corporalitate, deci raţiunea de a fi. Vlad nu îşi poate 

explica frumuseţea particulară a Adelei aşa cum nu mai poate scrie. 

Asumarea livrescă a fetei va aduce cu sine asumarea corporală a scrisului.  

 Dimensiunii plane, uniforme, din basm, i se opune „profunzimea 

de cîmp, spaţiul cu trei dimensiuni, aerul care umple goluri” (Ibidem: 

311) din roman – „golul e un spaţiu material, compus din straturi moi, 

fluide, răcoroase de lumină (…)”. Dacă în basm frumoasa e obiectualizată 

prin privire şi îndepărtată prin această estetizare, Vlad Ştefan „O sorbea 

din priviri cu o atenţie lacomă, de parcă între ea şi văzul lui s-ar fi 

interpus pe neaşteptate şi pentru puţine clipe o enormă lentilă, singura 

care-l putea ajuta sa înţeleagă acea minune a feminităţii altfel cu totul de 

neînţeles” (Ibidem: 312), probabil un filtru livresc, artistic. Esteticul nu e 

aici neapărat frumosul, şi el nu scop în sine, ci mijloc de cunoaştere 

corporală. Vlad nu o priveşte pentru a o reflecta în ochii lui, asemenea lui 

Miron pe frumoasa scăldîndu-se în lac. 

Se resemantizează şi ideea de destin, dîndu-i-se şi o dimensiune 

personală – „în fiecare om erau scrise mai multe feluri de a fi, de a trăi, de 

a muri” (Ibidem: 317) dar „gustul vieţii depindea de om”, „a trăi 

înseamnă nu doar a te lăsa citit de ceilalţi, ci şi de propriul tău destin. A te 
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lăsa citit, descifrat, uitat şi iar adus aminte, descris şi povestit pe îndelete, 

literă cu literă, punct cu punct” (Ibidem: 321). 

Suprapunerea textului eminescian pe imaginea Adelei (care 

urmează legăturii cu personajul feminin al Epurei pentru Longos şi 

balerinelor lui Degas), întîlnirea cuvintelor cu încarnarea lor produce 

limpezire, claritate, dezvrăjirea sensului căutat. Totul îngheaţă şi Vlad 

pare a fi singurul care vede asta. Adela înotînd, „spărgînd pelicula subţire 

de materie îngheţată”, încearcă parcă să spargă „tăcutele adîncuri ale unei 

oglinzi” (Ibidem: 326) împiedicînd simpla reflectare, ca în basm. 

Consistenţa de acum a lacului şi spargerea suprafeţei lui de către Adela 

împiedică şi întoarcerea imaginii ei înapoi. Corpul ei trebuie să-şi forţeze 

intrarea în lac aşa cum îşi forțează intrarea în corpul lui Vlad. 

„Stropii leneşi de apă sărind în sus, ca nişte boabe de cleştar” nu 

se lipesc de trupul ei, aşa cum nu se lipeau nici de trupul frumoasei din 

basm, „ca şi cum acel trup ar fi fost o vedenie lipsită de materialitate”. 

Lumina din nou capătă consistenţă, pentru a marca parcă drumul privirii 

pînă la ea, „nu mai aparţinea zilei sau soarelui. Aerul se colorase într-o 

culoare crudă, tăioasă şi galbenă, pe care o răspîndea luna înălţată rotundă 

peste coama pădurii. (…) Era atît de linişte şi atît de frig, că pînă şi 

lumina lunii părea îngheţată în aer” (Ibidem: 325-326). Îngheţarea şi 

încremenirea lacului, aerului, luminii, apariţia lunii şi dispariţia tuturor 

celorlalţi pentru a lasa privirii doar corpul Adelei e ca un stop-cadru, o 

forţare şi depăşire a situaţiei de încremenire în faţa obiectului de artă. Din 

nou, planurile sînt inversate. Adela e singura care se mişcă în timp ce tot 

restul, pînă şi aerul, e imortalizat. H.-P. Jeudy scrie: „Cadrajul presupune 

reversibilitatea privirilor: îl privesc pe celălalt într-un cadru şi celălalt mă 

priveşte ca pe un tablou sau ca pe o fotografie” (H.-P. Jeudy 1998: 56). 

Legătura cu pre-textul e mai mult decît evidentă, şi spargerea 

oglinzii lacului cred că e spargerea modelului la care se raportează. 

Deşi a scris că în ciuda faptului că literatura luptă să-şi cîştige 

corporalitatea, ea „va fi mereu aceea a unei frumoase fără corp” (Ibidem: 

37), cred că realitatea luptă de fapt pentru acelaşi lucru cerîndu-se scrisă. 

Spaţii aparent hieratice, încearcă să se salveze reciproc, şi greutatea 

scrisului aduce cu sine greutatea imanentă realităţii. Lumea eminesciană 

e, din contră, sublimată, idealizată, transcendentă. 
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MONICA STAVĂR 

Anul I, Iaşi 

Poezia – formă de încătuşare a Ideii pure 

Ce reprezintă în fond Poezia dacă nu comunicarea dintre doua 

intimităţi sau chiar către sine, menită a potoli setea de revoltă împotriva 

unui terţ metamorfozat  fie sub chipul destinului, fie al providenţei, fie al 

vieţii sau al morţii? Aici, poezia capătă sens de expresie literară în 

general, însărcinată a descătuşa sinele de sub claustrarea tăcerii. Şi totuşi, 

vom vedea că, în realitate, rolurile se inversează, poezia ca formă 

devenind corpul limitant, iar tăcerea - unicul mod pur de exprimare. În 

imposibilitatea de a găsi cheia către o tăcere grăitoare, poetul romantic, 

îndeosebi, a încercat să-şi modeleze refugii în diferite universuri 

compensative, prin reverie, prin moarte, sau prin poezie. În acest mod, 

întrucît Poezia, ca produs final, este haina pe care o îmbracă toate aceste 

variante ale evadării, putem vorbi de manifestarea unei poezii în poezie. 

Dacă pentru Freud visul în vis este întotdeauna veridic, atunci şi poezia în 

ramă ar trebui să exprime adevărul. Sub aparenţa temporară a unei 

evadări, inadaptatul trăieşte o vreme prin reprezentările sale, însă, la un 

moment dat, însăşi creaţia sa îl striveşte, refuzîndu-i dreptul la libertate ( 

de imaginaţie sau de exprimare). Probabil că această angoasă a fost cel 

mai evident exprimată de simbolişti, dar ea există şi se manifestă vădit ca 

drama oricărui creator de Poezie. 

Rezumînd anticipativ demersul demonstrativ, trebuie menţionat că 

s-a urmărit analiza încercărilor de evadare ale poetului din realitatea 

claustrantă, trecînd fugitiv prin celelalte variante de eliberare şi insistînd 

asupra poeziei ca ultimă cale de atingere a libertăţii. Finalul va descoperi, 

însă, o poezie incapabilă de exprimare absolută, o mască ce nu este decît 

o nouă formă de limitare a sensibilităţii creatoare . 

Astfel, romantic prin viziune, Mihai Eminescu păstrează în 

creaţiile sale un sentiment al claustrării, această încătuşare apărînd ca un 

rău necesar creaţiei, ca o Muză întoarsă care, în loc să îl înzestreze cu har 

divin, îi oferă poetului, în schimb, un motiv pentru strigătul său de 

revoltă. 
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Observînd sursele claustrării, acestea conturează, în fond, întreg 

spaţiul realului în care poetul se simte aruncat fără voia sa. Aşadar, 

întrucît prezentul nu reprezintă pentru spiritul romantic decît o temniţă, o 

pedeapsă a unei lumi anterioare superioare, toate trăsăturile distinctive ale 

acestuia nu pot apărea decît ca fiind limitante. Dintr-un contingent 

apăsător, eul poetic încearcă să evadeze prin iubire, prin moarte sau prin 

vis, toate dimensiuni ale imaginarului unui univers compensativ. Însă, 

chiar iubirea devine apăsătoare în rarele sale momente de ieşire din 

idealitate, poetul invocînd ataraxia apolinică pentru a alunga beţia 

dionisiacă – „Piară ochii tulburători din cale,/ Vino iar în sîn, nepăsare 

tristă;/ Ca să pot muri liniştit, pe mine/ Mie redă-mă!” – Odă (în metru 

antic), „deşi-i plăcea prezenţa ei, totuşi îi plăcea şi mai mult ca, departe 

de ea, să cugete la dînsa. În asemenea reverii, în care el se juca cu 

imaginea-i, prezenţa ei aievea îi era chiar supărătoar.” (Cezara); iar 

moartea apare uneori ca un non-sens creator de nimic şi nefiinţă, fiind 

consecinţa acţiunii unui zeu cinic şi malign („Au moartea ta, înger, de ce 

fu să fie?/ Au e sens în lume?...Tu chip zîmbitor,/ Trăit-ai anume ca astfel 

să mori?/ De e sens într-asta, e-ntors şi ateu -/ Pe palida-ţi frunte nu-i 

scris Dumnezeu”. (Mortua est!). 

În ceea ce priveşte reveria, ea pare a fi o variantă mai apropiată de 

reuşita desprinderii de real. Universul imaginat apare întotdeauna 

asemenea unui Paradis reflectînd spaţiul mitic al Copilăriei Spirituale. 

Aceasta reprezintă era perfecţiunii umane, originea primordială a 

Increatului, caracterizată prin puritate şi unicitate, calităţi ce se răsfrîng şi 

asupra cuvîntului ideal ca formă necoruptă de transmitere  a substanţei 

intime („mai întîi i se păru c-aude şoptirea acelor moşnegi bătrîni care, 

pe cînd era mic, îi povesteau în timp de iarnă, ţinîndu-l pe genunchi, 

poveşti fantastice despre zîne îmbrăcate în aur şi lumină, care duc 

limpedea lor viaţă în palate de cristal — şi pare c-a fost ieri, ieri pare că-

şi încîlcea degetele în barba lor albă şi asculta la graiul lor înţelept şi 

şoptitor, la cuminţia trecutului, la acele veşti din bătrîni.” – Sărmanul 

Dionis). Mai tîrziu, prin poezia sa ermetică, Ion Barbu va dezvolta tocmai 

această idee, oul dogmatic sau cosmic cuprinzînd în metafora sa, atît 

varianta inițială, pură a formei embrionare umane, cît şi întregul univers 

ca expresie a aceleiaşi entităţi absolute („Să vezi la bolţi pe Sfîntul Duh/ 

Veghind vii ape fără stuh,/ Acest ou-simbol ţi-l aduc,/ Om şters, uituc./ Nu 
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oul roşu./ Om fără saţ şi om nerod,/ Un ou cu plod/ Îţi vreau, plocon, 

acum de Paşte;/ Îl urcă-n soare şi cunoaşte!” – Oul dogmatic). 

Dar romanticului, ca existenţă contaminată de Maturitate în plan 

spiritual, deci de conştiinţa demonică a individualităţii, îi este refuzat 

refugiul oniric („Văd vise-ntrupate gonind după vise,/ Pîn’ dau în 

morminte ce-aşteaptă deschise” – Mortua est!; „Un regat pentr-o ţigară, 

s’împlu norii de zăpadă/ Cu himere!... dar de unde?” – Cugetările 

Sărmanului Dionis). Astfel, unica modalitate de evadare dintr-un univers 

claustrant rămîne Poezia, în sens larg de Poetică, de creaţie literară. 

Aceasta, oferindu-i temporar iluziile celorlalte universuri compensative, 

este, în acelaşi timp, şi o expresie a Individualităţii ca ipostază a Poetului. 

Expresie a Cuvîntului, Poezia, ca formă, capătă caracteristicile 

acestuia. Prin raportul poiésis - lόgos, urmînd unele abordări, poezia ar 

trebui să fie o reflecţie a conştiinţei , a intimităţii eului ca variantă 

exprimată a endofaziei( Platon) sau însuşi suflul divin (Heraclit) manifest 

în inspiraţia artistică. Preluînd caracteristicile logosului divin, cuvîntul 

poetic ar trebui să aibă puterea de a crea şi, implicit, de a exprima 

adevărul; astfel, acel lόgos poetikόs în accepţiunea lui Aristotel, pe lînga 

caracteristica implicită de lόgos semantikόs, ar căpăta chiar însuşirea de 

lόgos apophantikόs, ca expresie a adevărului primordial (Aristotel 2006). 

Din această viziune derivă cele doua atitudini din artele poetice: 

pe de o parte, creator orgolios ce deţine prin artă nimbul nemuririi 

(„Numai poetul,/ Ca păsări ce zboară/ Deasupra valurilor,/ Trece peste 

nemărginirea timpului:/ În ramurile gîndului,/ În sfintele lunci,/ Unde 

păsări ca el/ Se-ntrec în cîntări.” – Numai poetul), pe de altă parte, 

conştiinţa sarcastică a zădărniciei artei şi a artistului; aceasta din urmă nu 

este, însă, decît o mască, o poză a eului poetic, chiar mai trufaşă decît 

prima („Căci ce-i poetu-n lume şi astăzi ce-i poetul?/(...) O boabă e de 

spumă, un creţ de val, un nume,/ (...) Mai bine niciodată el n-ar fi fost în 

lume/ Şi-n loc să moară astăzi, mai bine murea ieri.” – Pierdut în 

suferinţa…) . Această dedublare falsă este relevată cel mai bine în 

dialogul Întunericul şi poetul, unde, folosind un artificiu liric, poetul se 

joacă introducînd două voci aparent dihotomice, în realitate, feţe ale 

aceluiaşi eu („Şi tu crezi, geniu negru, că fără scop şi ţintă/ A lumei und-

amară mă-neacă, mă frămîntă?”). Aflat la vîrsta Maturităţii, eul poetic nu 
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se poate simţi altfel decît individualizat, iar prin actul scrierii îşi trădează 

conştiinţa luciferică de Creator. 

Dar, evident, încercarea de evadare prin poezie apelînd la 

exprimarea liberă este un eşec tocmai prin deja – pierduta legătură cu 

originea matricială, condiţie intrinsecă  a poetului Creator sau a poetului 

Matur. Uitîndu-şi starea de Nenăscut şi Copilăria Spirituală, tentativa 

recuperării unui Increat poetic este sortită nereuşitei. În realitate, poezia 

nu poate fi o modalitate de descătuşare întrucît ea însăşi este limitantă 

prin imposibilitatea exprimării totale şi pure prin cuvînt. În elogiul şi 

diatriba Epigonii, eul liric caută acea puritate şi naivitate a Copilăriei 

Cuvîntului, în care exprimarea nu era conştientizată, ci reprezenta o 

transmitere directă a fondului spiritual („Cînd privesc zilele de-aur a 

scripturelor române,/ Mă cufund ca într-o mare de visări dulci şi senine,/ 

Şi în jur parcă-mi colindă dulci şi mîndre primăveri”). Iarăşi amintind, 

prin nostalgia originilor, de Increat, ca prototip al perfecţiunii necorupte, 

eul poetic caută cuvîntul pur, utopic în lumea reală, care să nu se fi 

convenţionalizat. Această dramă a poetului şi această idee o va prelua mai 

tîrziu şi Nichita Stănescu teoretizînd-o prin Necuvînt. Eminescu aspiră la 

acelaşi ideal, doar că nu îl denumeşte, el caută o expresie pură a esenţelor. 

Paradoxul acestei încercări, şi de aici şi drama poetului, este acela că 

însuşi mesianicul Necuvînt se află  tot sub semnul Cuvîntului – forţă 

limitantă a expresiei. 

În fond, poezia, înţeleasă ca forma finală a încercării poetului de a 

se exprima, apare în termeni freudieni ca o cenzură a unui sine (id) poetic. 

Acest sine ar reprezenta Ideea pură, primordială, ca expresie a sublimului 

şi a divinului, incapabilă de a fi exteriorizată, întrucît supraeul (superego), 

care ar fi Cuvîntul, îi impune limitele sale, transformînd-o, îmblînzind-o, 

deci, convenţionalizînd-o printr-o formă diferită celei originale. 

Rezultatul , eul (ego), ar fi Poezia, produsul final impus, imperfect, 

condiţionat de o normă a Maturităţii, deci răpit Copilăriei Primordiale. 

Astfel, subtextul sau sinele rămîne ne-spus, drama poetului fiind 

reprezentată de prizonieratul Cuvîntului. Consecinţa este aceea că în loc 

de a fi înapoiat Ideii cîmpul său liber de expresie prin poezie, aşa cum 

aspiră toţi creatorii de literatură şi aşa cum convenţiile literare ne-au 

învăţat să credem, deci în loc de o fi o apropiere dintre intimitatea 

poetului şi intimitatea cititorului, prin forma sa exterioară, poezia 
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reprezintă tocmai o distanţare dintre cele două sensibilităţi. Oricum ar fi 

percepută, prin lectură sau audiţie, ea presupune mereu aceeaşi 

îndepărtare impusă de motivele văzului sau al auzului, modalităţi de 

receptare ce determină o distanţă în spaţiul real dintre Obiect şi Subiect.  

Eminescu conştientizează acest neajuns şi încearcă să îl 

contracareze măcar simbolic prin motivul poetului orb, subliniind ideea 

potrivit căreia o receptare corectă a ideii se realizează printr-un simţ 

intern, printr-un ochi lăuntric, capabil să abolească distanţele şi să 

distrugă formele şi convenţiile. Muţenia Necuvîntului surprinde tocmai 

această idee: “muzica sferelor” nu trebuie auzită pentru a înţelege 

principiul cosmic, precum nici Ideea nu trebuie rostită sau scrisă, nu 

trebuie materializată sau exteriorizată pentru că ea constituie doar simţire. 

Reluată de către Nichita Stănescu, această dramă este metaforic sugerată 

în poezia Pierderea ochiului: „Aş ciocăni cu unghia pînă cînd/ n-aş mai 

avea unghie/ şi cu degetul pînă cînd/ mi s-ar toci./ Dar a venit la mine/ 

orbul şi mi-a spus:/ «Lasă-ţi , frate, unghia-n pace,/ dacă ai cumva un 

ochi în vîrful ei,/ de ce să-l spargi?»/ Şi totuşi şi totuşi/ poarta asta, 

dintre mine şi tine,/ trebuie zguduită de cineva”. 

Unicul moment de comunicare dintre poet şi cititor în sensul 

intersecţiei ideale se realizează în momentul interpretării textului, deci în 

momentul re-creării Ideii, atunci cînd forma este înlăturată. Deci, 

înţelegerea şi „citirea” oarbă a Ideii poetice se poate realiza doar prin 

abolirea formei poetice, ca limită. Aceasta va fi avut în vedere şi, Ioana 

Em. Petrescu atunci cînd constata: „Pentru a redeveni posibilă, poezia 

trebuie să-şi creeze nu numai limbajul, ci şi publicul pe care Eminescu îl 

va căuta în Odin şi Poetul; poezia trebuie, de asemenea, să-şi recupereze 

pierduta substanţă, coborînd spre germenele de armonie al lumilor” 

(Ioana Em. Petrescu 1994: 93). 

Sentimentul neputinţei poetului este deconspirat prin devenirea 

continuă a operei sale poetice. Pornind de la o paradigmă neoclasică la 

începutul creaţiei, poetul trece prin stadiul unui vizionarism romantic , 

pentru ca o a treia etapă a creaţiei să presupună adoptarea 

structuralismului ca renunţare la figurile de cuvînt (Ibidem: 195). Mai 

mult, o a patra etapă a creaţiei, deductibilă din aparenţa nebuniei 

condamnate de unii, dar bazată pe principiul pitagoreic al funcţionării 

universale prin formule matematice, ar fi oferit un Eminescu trădat de 
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Cuvînt, în încercarea de a descoperi şi exprima Adevărul, deci Ideea, prin 

noi coduri, în fond, la fel de iluzorii prin caracterul lor convenţional. 

În încheiere, poetul care este, poate, cel mai bun „cititor” al 

creaţiei eminesciene, cel care a teoretizat sentimentul limitării în poezie  

prin Necuvînt, Nichita Stănescu, referindu-se la poetica lui Eminescu, se 

întreba: „De ce nu mai sfîrşesc a vorbi între ei îndrăgostiții? Orice străin 

i-ar surprinde vorbind, aproape că n-ar deduce din dialogul lor nici o 

idee” şi tot el încerca şi răspunsul: „Bănuiesc, intuiesc, presupun că cei 

îndrăgostiţi îşi retrag pur şi simplu ideile din propoziţii şi din fraze, ca să 

le înghesuiască în cuvîntul singur, în şirul de cuvinte singure” (Nichita 

Stănescu 1990: 231). 

Cum „cuvîntul singur” are aici sens de Necuvînt, de Idee, 

afirmaţia lui Nichita Stănescu rezumă observaţiile anterioare: Ideea 

eminesciană se află claustrată în spatele cuvintelor, iar pentru abolirea 

măştii frămîntate pînă la suferinţă a verbelor, pentru comuniunea dintre 

intimitatea poetului şi a cititorului, trebuie ignorată forma prin 

transcenderea în spaţiul pur al Copilăriei Spirituale; deci trebuie găsit un 

cuvînt  pur, un cuvînt Increat. 
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PETRU MARIUS MARGEA 

Anul IV, Timişoara 

Repere în critica eminesciană contemporană 

„Un poet este tot timpul şi oriunde din simpla pricină că este”. 

N. Stănescu 

Comunicarea de faţă îşi propune să prezinte, din spaţiul 

cercetărilor de eminescologie recentă, o lucrare care se înscrie în acea 

serie de studii care încercă o schimbare de perspectivă în discursul criticii 

contemporane, este vorba despre cartea lui Iulian Costache, Eminescu 

negocierea unei imagini.  

Aducînd în discuţie deseori mediatizata problemă a canonului 

literar,
17

 Iulian Costache, din perspectiva studiilor culturale europene, 

notează: „Canonul unei culturi participante la patrimoniul cultural 

european reprezintă forma compresată a unei naraţiuni identitare 

privitoare la istoria unei comunităţi, în cadrul căreia eroii comunitari 

furnizează, de fapt, o listă a blazoanelor culturale ce articulează o 

genealogie comunitară. Compresia maximă a acestei naraţiuni identitare a 

comunităţii poate lua forma unui scut heraldic. Istoria literaturii poate fi 

înţeleasă, din acest punct de vedere, ca o naraţiune identitară ce etalează o 

serie de eroi (civilizatori, eponimi etc.) ai unei comunităţi” (Iulian 

Costache 2008: 10). În postura de erou comunitar cu veleităţi comunitare, 

de această dată, este prezentat Eminescu. Iulian Costache propune o 

analiză a contextului receptării lui Eminescu din imediata sa 

contemporaneitate, axîndu-se pe intervalul circumscris de începutul 

poetului pînă la predarea postumelor, în 1902, de către Titu Maiorescu 

Academiei. Analiza lui Iulian Costache se vrea una eliberată de orice 
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 Analizînd neajunsurile canonului şi ale canonizării unei opere Iulian 

Costache afirmă „Canonul vitrinizează, aşadar, percepţiile, plasînd cărţile  într-un spaţiu 

muzeal, în care obiectele, ca şi într-o vitrină, pot fi admirate, dar nu pot fi atinse. Intrarea 

unei opere în canon echivalează, de aceea cu o ex-comunicare, cu o exilare într-un spaţiu 

unde cea care domneşte cu adevărat este convenţia edenului de vitrină. (Iulian Costache 

2008: 37). 
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preconcepţie teleologică, singurul criteriu pe care autorul susţine ca şi-l 

permite fiind acel al studierii documentelor epocii de creaţie a poetului. 

Eminescu, avînd încă din timpul vieţii sale asigurată propensiunea spre 

mit, este analizat de autorul bucureştean ca o imagine
18

 care se impune 

într-un spaţiu cultural ce-şi căuta o nouă legitimare. Vorbim de o nouă 

legitimare în măsura în care spaţiul cultural al acelei perioade era deja 

dominat de proiectul identitar paşoptist, în parte idealizat de Eminescu 

însuşi în binecunoscutele tuşe contrastante în raport cu propria sa 

contemporaneitate din Epigonii. Legitimarea, aşa cum rezultă ea din 

studiul în discuţie, este speculată în principal de gruparea de la Junimea 

avîndu-l în centru pe Maiorescu, liderul care începe construirea unui 

brand cultural Eminescu.  

Interesantă în acest sens este analiza pe care Iulian Costache o 

face volumului de poezii eminesciene editat de Maiorescu, volum în care 

se construieşte premeditat o coerenţă a unei personalităţi proiectate a 

poetului, „corectată”faţă de cea reală. Aceste observaţii îi permit autorului 

să analizeze tipurile de negociere pe care Eminescu, devenit acum un 

construct semiotic integrat proiectului identitar românesc ca punct de 

articulare în genealogia comunitară, le propune celui care vine în contact 

cu opera sa. Parcurgînd corpusul de texte care se constituie în bibliografia 

obligatorie a receptări lui Eminescu de către contemporanii săi, I. 

Costache vorbeşte în parte finală a lucrării despre Oferta operei 

eminesciene structuri de negociere. În acest context, patru sînt elementele 

luate în discuţie: imaginea identitară, identitatea genealogică, gradul 

maxim de accesibilitate şi contractul de lectura şi moştenirea sa. Pînă nu 

trecem la discutarea acestor elemente să mai notăm faptul că în 

preambulul demersului său autorul îşi propune să pornească studierea 

poetului fără să ţină cont de stereotipiile instituite de discursul critic şi 

cultural în „cele cinci pătrare de veac”, trecute de la instituirea imagini 

poetului ca erou civilizator. 
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 În Argumentul lucrării autorul nuanţează termenul de imagine: „Eminescu nu 

poate fi redus la o imagine, încît mai corect este să vorbim despre negocierea unei 

identităţi sau, dacă e să implicăm dimensiunea imagologică a temei, ar fi trebuit 

preferată formula negocierea identităţii simbolice” (Ibidem: 22). 
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Pentru primul element amintit acel al negocierii imaginii 

identitare autorul distinge între un Eminescu ca erou eponim văzut ca 

autorul de început al textelor pe care mai tîrziu le vom subsuma operei 

eminesciene, şi un erou civilizator (în terminologia pe care am invocat-o 

în citatul de deschidere al lucrării) erou care se legitimează acum prin 

propria sa operă. În această percepţie a lui Eminescu în calitate de erou 

civilizator îşi are originea construirea întregului „mit naţional” cum îl 

numea Ioana Bot, mit care ajunge să îşi manifeste răsfrîngerile şi asupra 

biografiei poetului. Sîntem de acord cu autorul că proiectul biografic 

eminescian a fost fundamental modificat şi cosmetizat de modul de 

receptare al operei, însă tocmai de aceea, datorită acestei presiuni 

culturale care a devenit un dat comun al culturii române ne este mai greu 

să credem că o relectură a lui Eminescu astăzi, chiar mergînd la sursele 

care îi jalonează o istorie a receptării sale printre contemporanii, ne 

absolvă de al vedea prin propriile noastre dioptrii culturale lucrate la 

acelaşi atelier al unei culturi care, după cum observa Ioana Bot, este mai 

degrabă dispusă să instituie decît să analizeze critic un model cultural.  

Al doilea element invocat în această schemă conclusivă ţine de  

negocierea identităţii genealogice. Epigonii apare ca textul cu menirea 

clară de a legitima pe de o parte un demers auctorial al unui creator 

valorizat ca fiind de excepţie şi, totodată, devine, citîndu-l pe Iulian 

Costache, scutul poetic eminescian. Relativ la observaţiile noastre 

anterioare acelea în care ne exprimam îndoiala faţă de neutralitatea 

analizei noastre în ce-l priveşte pe Eminescu, autorul studiului în discuţie 

ne mai oferă un argument secundar, întîmplat la 1903, cînd apare o revistă 

avînd numele Epigonii. Datorită poeziei eminesciene deja publicate 

respectiva revistă nu mai intrigă pe nimeni prin titlu şi îşi poate urma 

existenţa. Este şi aceasta o dovada în plus că în cultura română presetările 

culturale primează în detrimentul analizei critice. Un element care implică 

negocierea gradului maxim de accesibilitate din opera lui Eminescu este, 

potrivit lui I. Costache romanţa ca fenomen literar, aici studiul autorului 

încearcă detabuizarea unui fapt, aşa cum ne putem da seama din critică, 

de multe ori obturat sau analizat sub un alt nume în scopul de a sustrage o 

parte a creaţiei eminesciene de la aplicare calificativului de romanţă văzut 

ca venind dintr-un registru peiorativ de poezie minoră. Noutatea 

demersului în acest sens este aceea că discută un element „situată într-un 
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spaţiu viran, într-o breşă creată între sociologia gustului şi estetica 

receptării, romanţa îşi creează propria retorică şi propriile criteriile de 

valutare” (Ibidem: 275). În cadrul acestui contract de lectură autorul se 

vede îndreptăţit să vorbească despre text şi anamorfozele sale, adică 

despre un Eminescu devenit naraţiune identitară, o naraţiune care-şi 

modelează substanţa în funcţie de ce care îşi asumă rolul să intervină 

asupra ei.  Dacă reţinem definiţia propusă la început pentru contribuţia la 

canon ca o forma compresată a unei naraţiuni identitare, imagine de scut 

heraldic cu valoare de legitimare, vom înţelege de ce, în textul-discurs 

eminescian s-au inserat, în mai bine de un secol de la instituirea sa ca text 

în spaţiul culturii şi pînă astăzi o serie întreagă de modificări ale imaginii 

Poetului. Ioana Bot în volumul „Mihai Eminescu poet naţional român‖ 

subliniază această specificitate a paradoxului  receptării lui Eminescu. 

„Impunerea  acestei figuri mitice dominatoare este facilitată de predilecţia 

culturii româneşti moderne pentru un discurs care construieşte sau 

instituie (...) nu pentru un discurs şi o reflecţie critice; paradoxal, chiar 

reprezentanţii „spiritului critic” în cultura română (Titu Maiorescu şi G. 

Călinescu, de pildă) sînt, de fapt, mai degrabă nişte fondatori şi creatori 

de identităţi. În întreaga istorie a posterităţii critice a lui Eminescu avem 

de-a face cu „mythmaker”-ii şi cu strategiile lor particulare.” (Ioana Bot 

2001: 103). 

Problema care se pune într-o asemenea discuţie este dacă într-

adevăr cultura română a asimilat şi transformat ulterior în brand cultural 

un Eminescu autentic în sensul de conform cu poetul care a trăit şi scris în 

intervalul 1850-1889 sau avem un Eminescu care-şi găseşte coerenţa în 

proiectul cultural al unor cercuri de putere socio-culturală cum a fost 

Junimea. Aici credem necesară inserarea unei observaţii asupra dinamicii 

culturale româneşti, lucru semnalat şi în alte studii în ultimul timp, este 

vorba de o paradigma complementară a modelelor în cultura română. 

Studiul lui I. Costache aminteşte, încă din argument, şi această direcţie de 

analiză în perspectiva modelelor culturale, şi anume acea teză care susţine 

o definire a culturii române prin două ipostaze Mitică şi Hyperion.
19

În 

acest sens al instituiri unei paradigme complementare pentru cei doi 
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 Lucrarea de referinţă în domeniu ar fi studiul lui Laurenţiu Ulici Mitică şi 

Hyperion, Editura Du Style, Bucureşti, 2000. 
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creatori se pronunţă şi Iosif Cheie Pantea într-un volum de studii De la 

Eminescu la Nichita Stănescu (Iosif Cheie-Pantea 2002). Pentru Iosif 

Cheie „dacă filosofic vorbind, cei doi scriitori se întîlnesc, din punct de 

vedere al realizării artistice se despart: la Eminescu lumea e percepută de 

o conştiinţă ce o priveşte din exterior, adoptînd atitudinea ironică a 

geniului romantic, astfel că impactul asupra spectatorului se diminuează 

considerabil, o bună parte din forţa de şoc fiind absorbită de conştiinţa 

mediatoare. La Caragiale o astfel de conştiinţă fiind absentă, puterea 

spectacolului sporeşte prin chiar densitatea şi concreteţea lui” (Ibidem: 

28). 

Dacă Eminescu maiorescian se naşte ca rezultantă a unor strategii 

de dispunere a poeziilor în primul volum publicat al poetului, 

deschizîndu-se cu Singurătate şi încheind ciclul prin Criticilor mei, un 

Eminescu de după 1902 este eminamente diferit. Schimbarea de 

paradigmă survenită prin predarea manuscriselor Academiei permite lui 

Negoiţescu să polarizeze lirica eminesciană în binecunoscutul binom 

neptunic şi plutonic ca opoziţie dintre antume şi postume. În aceste 

condiţii putem să ne întrebăm dacă într-adevăr pentru cultura română este 

cazul să vorbim de monomanie culturală aşa cum lasă să se înţeleagă 

Ioana Bot în lucrarea Eminescu şi lirica românească de azi (Ioana Bot 

1990: 8) sau putem vorbi totuşi de o cultură care pare să aibă în structura 

sa înaltă o paradigmă culturală complementară. Acum cînd ne apropiem 

de finalul prezentării trebuie să reţinem următoarele lucruri referitoare la 

cele anterior enunţate: pe de o parte că prin acest studiu de eminescologie 

recentă Iulian Costache doreşte clarificarea şi dispunerea într-o lumină 

nouă a contextului de receptare a lui Eminescu în imediata sa 

contemporaneitate şi verifică totodată modul în care un Eminescu devenit 

brand cultural încă din timpul vieţii sale, cu sau fără voia lui, are 

viabilitatea necesară pentru a susţine scutul heraldic al culturi române în 

spaţiul culturi europene. Problema pe care o ridică studiul lui Iulian 

Costache este una care ţine de modul de lectură al unui text precum este 

cel eminescian. Putem într-adevăr să mai avem o percepţie complet 

epurată de toate stereotipiile culturale cînd încercăm să refacem exegeza 

eminesciană, sau contextul cultural în care Eminescu a fost construit se 

prezintă ca un lest pînă la urmă insurmontabil în analiza critică. Am fi 

tentaţi să credem că în contemporaneitate bagajul stereotipiilor culturale 
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cu care o opera de mult clasicizată ni se prezintă ne oferă singura şansă de 

a o recupera prin relectură în măsura în care instrumentele de lucru se 

schimbă şi implicit demersul. Mai trebuie să notăm, acum, pentru final, că 

spaţiul în spaţiul culturii române Eminescu pare să nu fie singur, ci mai 

degrabă să formeze o paradigmă complementară alături de I. L. Caragiale 

marcînd astfel la nivel binar ceea ce s-ar putea numi ecuaţie definitorie 

pentru cultura română.  Studiul lui I Costache cîştigă pariul cu analiza 

textului eminescian, demersul său înscriindu-se foarte bine în categoria 

răspunsurilor la un deziderat formulat cu două decenii în urmă de Ioana 

Em. Petrescu, anume acel al reconsiderării clasicilor, văzut ca 

„recuperarea marilor opere ale trecutului dintr-o perspectivă 

contemporană.” ( Ioana Em. Petrescu 2005: 147). 
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CRISTINA ŢOLESCU 

Anul II, Iaşi 

Receptarea interogaţiei metafizice din Memento mori 

1. Una din părţile cele mai rezistente ale poemului din 1872, 

credem noi, este întrebarea metafizică adresată divinităţii, căutarea şi 

definirea unei condiţii a fiinţei umane prin prisma raportului stabilit între 

om şi Dumnezeu. Şi asta pentru că, astfel, ceea ce putea fi doar o amplă 

meditaţie pe tema vanitas vanitatum, capătă adîncime şi importante 

semnificaţii filozofice ce lipsesc, în general, poemelor de tipul 

meditaţiilor pe ruine. Relevant, din acest punct de vedere, este faptul că 

Ioana Em. Petrescu, într-o polemică discretă cu Tudor Vianu, vede în 

Memento mori mai mult decît un poem sociogonic: o „succesiune de 

interpretări mitice ale divinului” (Ioana Em. Petrescu 1994: 153). 

Ceea ce ne propunem în lucrarea de faţă este o prezentare a acestei 

interogaţii prin trei tipuri de lectură diferite, pe care le considerăm a fi 

reprezentative. Vom încerca să stabilim care este punctul dincolo de care 

interpretările se despart şi care este importanţa distingerii între anumite 

planuri pentru semnificaţia de ansamblu a poemului. Totodată, importantă 

este observaţia că, structural, poemul reprezintă o împletire subtilă de 

voci lirice, a căror identitate e necesar să fie stabilită pentru a înţelege 

construcţia foarte fină a textului şi rolul interogaţiei metafizice în acest 

context. 

Miza lucrării noastre este, astfel, demonstrarea faptului că un 

poem ca Memento mori nu poate fi «prins» într-o schemă, oricît de 

coerentă ar fi aceasta în sine, și că o abordare «în alb-negru» se dovedește 

a fi inadecvată. Totodată, o a doua miză a acestei lucrări este sintetizată 

de următoarele cuvinte ale lui N. Steinhardt din Jurnalul fericirii: „Se-

ntreabă mulți prin închisori și-n critica literară: unde e Dumnezeu în 

opera lui Proust? În romanele lui Mauriac? – Unde e? Vă spun eu unde e. 

Nu e la cutare pagină, pentru că autorii nu sînt teologi. Nu e nicăieri. E 

pretutindeni, ca și în lume”. 

2. Rosa del Conte interpretează imaginea divinului în Memento 

mori prin raportare la alte două ipostaze eminesciene ale Absolutului: cea 
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din Mortua est! şi cea din Mureşanu ori Demonism, considerînd că 

poemul se distanţează de ambele ipostaze şi că problema se pune în alţi 

termeni: nu un Dumnezeu absent şi nici, respectiv, unul prezent, însă a 

cărui esenţă este răul. Un Dumnezeu tăcut, în orice caz, interpretările 

interogaţiei metafizice date atît de Rosa del Conte, cît şi de Ioana Em. 

Petrescu axîndu-se pe stabilirea modului în care omul se va raporta la 

această tăcere a Celui căruia omul îi datorează nemărginirea care, prin 

gîndire, i-a fost conferită, şi în acelaşi timp, şi limitarea. Conştientizarea 

măreţiei gîndirii omeneşti, consideră Rosa del Conte, pare să ceară cu 

necesitate exigenţa unui Creator. Căutarea imaginii acestuia în şi prin 

istorie, se soldează cu un eşec, întrucît ceea-ce-este şi ceea-ce-devine sînt 

incompatibile. Omul nu este capabil de a da o reprezentare în istorie a lui 

Dumnezeu, iar felul în care fiinţa umană se raportează la aceste adevăruri 

descoperite la capătul căutării vor permite două interpretări. Vom avea pe 

de o parte omul capabil de a înţelege incompatibilitatea dintre 

transcendental şi fenomenal şi de a o accepta. Important e, şi Rosa del 

Conte subliniază acest lucru, că nu de resemnare este vorba aici. Altfel va 

vedea lucrurile Ioana Em Petrescu, cea care va vorbi despre omul care 

identifică în tăcere o absenţă. 

O notă proprie a exegezei Rosei del Conte este ideea că revelaţia 

rămîne o sarcină a  morţii. Pentru cercetătoarea italiană negarea 

ulterioară („E apus de Zeitate ş-asfinţire de idei…”) va coincide cu o 

afirmare, iar faptul că omul nu poate să îşi piardă ideea de Dumnezeu 

reprezintă o certitudine pe care exegeta o numeşte solară. Atît timp cît 

omul este definit prin gîndire, „amurgul zeilor” nu poate fi decît o iluzie. 

Ca şi în Mureşanu, contradicţiile interioare ale gîndirii celui căruia îi 

aparţine acest monolog final s-ar traduce prin imposibilitatea „aproape 

absolută” de a renunţa la un principiu transcendent. 

Într-adevăr, interpretarea dată de Rosa del Conte este justificată, 

în secvența poetică analizată. Îndreptîndu-ne atenţia spre text şi încercînd 

să îi înţelegem articulaţiile, vom identifica în monologul final două 

secvenţe poetice. Prima dintre acestea stă sub semnul întrebării „Oare 

viaţa omenirii nu te caută pe tine?” şi reprezintă un monolog adresat 

divinităţii, în care Dumnezeu este privit ca ultim scop, ca finalitate a 

existenţei omului în istorie. Este exprimată, totodată, imposibilitatea unei 

revelări pozitive, adecvate, în termenii lui Blaga, imposibilitate pe care, 
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potrivit Rosei del Conte, cel care vorbeşte şi-o asumă, am spune, în 

spiritul interpretării despre care vorbim, cu seninătate.  

Numai că următorul fragment demonstrează cît de „solară” e de 

fapt certitudinea despre care discută exegeta, dacă punem problema în 

aceste cadre. Cea de-a doua secvenţă – „Ş-astăzi punctul de solstiţiu a 

sosit în omenire…” – este expresia unei conştiinţe obosite, ce renunţă la 

căutarea lui Dumnezeu, căci singura formă de eternitate ce poate fi 

cunoscută de om este moartea, şi care ar vrea să vadă sfărîmarea lumii, 

aşa cum magul citise semnul întors ori cum Orfeu aruncase lira. Versurile 

„Nu-mi mai chinui cugetarea cu-ntrebări nedezlegate/ Să citesc din 

cartea lumii semne, ce mai nu le-am scris./ La nimic reduce moartea cifra 

vieţii cea obscură” sînt ilustrative pentru întreaga tonalitate a 

fragmentului sub semnul căruia se încheie poemul, şi în care Ioana Em. 

Petrescu va citi, nu în mod tocmai neîntemeiat, „revelaţia” unui 

Dumnezeu ce se descoperă a fi nu Creatorul, ci creatura umanităţii. „A citi 

în cartea lumii semne ce mai nu le-am scris” înseamnă a căuta în istorie 

manifestări ale divinului şi a conştientiza că nu mai e decît foarte puţin 

pînă la a confunda obiectul căutării cu ceva creat („scris”) de gîndul celui 

care caută. În orice caz, adverbul mai creează şi susţine ambiguitatea
20

 şi 

ne îndeamnă la prudenţă înainte de a afirma că la capătul căutărilor s-ar 

afla un Dumnezeu-creatură a omului. 

De altfel, Ioana Em. Petrescu citează în aceasta direcție formula 

eminesciana „Eu e Dumnezeu”, pe care o şi alege ca moto al capitolului 

care tratează „Divinul ca nefiinţă în Memento mori”. Fragmentul căruia îi 

aparţine e următorul: „Eu e Dumnezeu. Națiunea mea e lumea, cum fără 

eu nu e Dumnezeu, astfel fără naţiunea mea nu e lume. Naţiunea acest 

complex de euri. Dacă n-ai esista tu n-ar esista zenitul, umbra destinului, 

destinul, Dumnezeu” (Mihai Eminescu 1958: 637-638). Atenţia e 

îndreptată spre subiectul cunoscător, iar sensul sintagmei „Eu e 

Dumnezeu” e în context, în mod evident, nu luciferic, ci kantian. Nu o 

identificare orgolioasă între om şi Dumnezeu se are în vedere, întrucît 

                                                 

 
20

 Într-o variantă, forma versului e „Nu-mi mai chinui cugetarea (...) să citesc 

din cartea lumii semne ce eu nu le-am scris” (Mihai Eminescu 1958: 146). Opțiunea 

pentru folosirea adverbului da textului un aer indefinit, ambiguu și exprima o 

nesiguranță, o incertitudine de la nivelul gîndirii celui căruia îi aparține monologul final. 



CRISTINA ŢOLESCU 

 

 

Dumnezeu e „creatura omului” în aceeaşi măsură în care este şi lumea 

(finitul: timp, spațiu). Formula păstrează ambiguitatea subtilă între 

postularea unei legături inextricabile între Dumnezeu şi om şi o eventuală 

substituire a gîndirii divine creatoare de lumi cu cea umană(acest al doilea 

sens e cel pe care Ioana Em. Petrescu îl găseşte convenabil). 

Demersul interpretativ al Rosei del Conte asupra interogaţiei 

metafizice din Memento mori e asemănător cu cel pe care exegeta îl face 

asupra unui alt poem eminescian, în care contradicţiile sînt exprimate 

într-un mod mult mai pronunţat decît în Memento mori. E vorba de 

poemul Mureşanu (varianta din 1871). Întreaga atenţie a exegetei se 

îndreaptă asupra fragmentului care face notă atît de discordantă faţă de 

ansamblul poemului: „Stinge, puternic Doamne, cuvîntul nimicirii/ Adînc, 

demonic-rece ce-n sufletu-mi trăieşte,/ Coboară-te în mine, mă fă să 

recunosc/ C-a ta făptură slabă-s...”, versuri în care exegeta citeşte 

„spaima celui ce se teme că a pierdut pentru totdeauna mîngîietorul 

simţămînt al unei paternități divine”, moment ce ar corespunde unei 

iluminări care permite minţii să se ridice de la imperfecţiunea şi 

inconsecvenţele lumii la perfectul echilibru dumnezeiesc. Exegeza, însă, 

are ca fundament scoaterea din context a unei secvenţe poetice şi 

construirea pe baza acesteia a unei teorii care, redată contextului, îşi 

dovedeşte vulnerabilitatea. Totodată, pe de cealaltă parte, Ioana Em. 

Petrescu pare să treacă sub tăcere aceste fragmente, care contrazic în mod 

evident opinia acesteia potrivit căreia gîndirea eminesciană e „gîndirea 

prin excelenţă a unui spirit ateu”, întrucît le consideră anulate de context. 

Context din care preia, la rîndul ei, numai anumite elemente, cum sînt, în 

Mureşanu, elogiul adus lui Satan, răul ca pîrghie a lumii ori imaginea 

divinităţii malefice. 

Afirmaţia Rosei del Conte potrivit căreia, în fragmentul discutat 

din Memento mori, limbajul pare a fi inspirat de „cel mai autentic 

optimism idealist” vine în contradicţie evidentă cu opinia Ioanei Em. 

Petrescu, care aşează, pe bună dreptate, monologul într-un cu totul alt 

registru.  

3. Cartea exegetei din Cluj, Eminescu-poet tragic, se structurează 

pe împărţirea creaţiei eminesciene în trei etape. Delimitarea este făcută în 

funcţie de modelul cosmologic adoptat, ca model ontologic pe baza căruia 

se stabileşte raportul individ-lume. Astfel, o primă etapă este determinată 
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de modelul cosmologic platonician; odată cu pierderea sentimentului de 

consubstanţialitate fiinţă-univers, se realizează trecerea spre o altă etapă, 

a cărei caracteristică principală este dată de sentimentul înstrăinării şi de 

încercările de a corecta această înstrăinare prin construirea universurilor 

compensative; într-o ultimă etapă, gîndirea eminesciană adoptă un model 

cosmologic kantian, iar eroul tipic acestei etape, Cezarul, pentru care 

graniţele dintre Absolut şi Neant se şterg, este forţat să privească cu 

luciditate existenţa într-o lume secularizată, absurdă. Ideea de Dumnezeu 

se modifică (precum în Memento mori, s-ar spune), o dată cu trecerea 

dinspre modelul platonician spre cel kantian: de la Demiurgul-arhitect 

divin, muzician şi geometru, la Demiurgul indiferent şi malign, şi apoi la 

identificarea acestuia cu Nefiinţa, care se proiectează, spre a se înţelege, 

într-o lume-oglindă. 

Locul ocupat de Memento mori în această ierarhizare nu este clar 

precizat, întrucît, enumerat iniţial printre poemele definitorii pentru cea 

de-a doua etapă (Ioana Em. Petrescu 1994: 12), este apoi o „piesă cheie” 

pentru ilustrarea uneia dintre caracteristicile definitorii ale celei de-a treia 

etape: identificarea divinului cu moartea (Ibidem: 151-160). Dată fiind 

complexitatea poemului, stabilirea exactă într-o tipologie din cele trei 

este, totuşi, mai puţin importantă
21

. Ceea ce ne oferă Ioana Em. Petrescu 

nu este, în fond, o schemă, ci o analiză riguroasă, substanţială, şi exegeta 

însăşi a observat, dintr-un alt punct de vedere însă
22

, poziţionarea incertă 

a poemului în cadrul sistemului său (considerăm că putem vorbi despre 
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 Aşa cum este, de altfel, şi faptul că unul dintre argumentele cele mai 

importante care asigură coerenţă sistemului propus de Ioana Em. Petrescu, aplicat 

poemului asupra căruia ne-am oprit, dă naştere unei situaţii contradictorii. Este vorba de  

faptul că, într-o ultimă etapă a creaţiei eminesciene, „optimismul” viziunilor platoniciene 

caracteristic primei perioade şi „pesimismul” schopenhauerian al celei de-a doua etape 

îşi pierd sensul, cucerind o conştiinţă tragică a existenţei, dincolo de pesimism ori 

optimism. Riguros vorbind, s-ar putea afirma că, prin urmare, Memento mori este 

caracterizat prin pesimism pe de o parte şi, pe de cealaltă parte, printr-o depăşire a 

optimismului platonician şi a aceluiași pesimism. Numai că o astfel de interpretare nu ne 

este în intenţie, rămînînd un risc al rigidităţii oricărei scheme, şi pe care vom încerca să 

îl ocolim. 
22

 „Deşi identifică divinul cu moartea, Memento mori (1872) rămîne un poem 

care celebrează nu gîndirea angajată în istorie, ci gîndirea liberă, care se manifestă, 

independent de real, în poezie şi vis.” (Ioana Em. Petrescu 1994: 163). 
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un sistem, date fiind unitatea şi coerenţa împărţirii în etape făcute de 

cercetătoarea clujeană).  

La capătul căutărilor, gîndirea care descoperise că fiecare 

reprezentare a transcendentului se prăbuşeşte odată cu civilizaţia căreia îi 

aparţine, proclamă ca singură formă de eternitate, şi, deci, de dumnezeire 

– moartea. Numai că ceea ce  face exegeta este mai degrabă un salt, căci 

între ideea că singura formă de eternitate ce poate fi cunoscută de om este 

moartea şi punerea unui semn de egal între divin şi moarte nu este o 

relaţie de necesitate. Ne referim la acelaşi tip de salt, numai că à l’envers, 

despre care vorbea Albert Camus, în critica adusă existenţialismului de 

tip kierkegaardian: între a constata absurdul din lume şi a postula, în baza 

acestei premise, existenţa unui principiu transcendent, nu există o 

înlănţuire de tip raţional. Logic vorbind, observaţia lui Camus se 

dovedeşte îndreptăţită, iar mecanismul pe care îl foloseşte Ioana Em. 

Petrescu în argumentare, nejustificat. 

Sintetizînd, nota definitorie a interpretării Ioanei Em. Petrescu este 

faptul că „locul pierdutei divinităţi l-a ocupat moartea”. Nu mai e vorba, 

ca la Rosa del Conte, de „certitudinea solară” că formele divinului sînt 

cele care apun şi nu Dumnezeu însuşi, ci de contrariul acesteia. Amurgul 

zeilor nu este o iluzie, ci o certitudine, care reclamă asumarea cu 

luciditate. Într-o notă finală a capitolului în care Ioana Em. Petrescu 

vorbeşte despre universul paradisiac determinat de modelul cosmologic 

platonician şi anticipînd evoluţia spre „lumea pustie a zeilor morţii”, se 

face o observaţie importantă din punctul de vedere care ne interesează şi 

din care se poate deduce felul în care exegeta clujeană se raportează la 

lucrarea Rosei cel Conte. Eminescu sau despre Absolut ar explica mai 

ales primele două etape ale creaţiei eminesciene, întrucît nu ţine cont de 

evoluţia concepţiei poetului despre timp, moarte şi divinitate. Dincolo de 

această afirmaţie cu caracter general, rămîn, nu numai pentru aceeaşi 

creaţie, ba chiar, pentru acelaşi aspect al acesteia, două interpretări care se 

despart în mod sensibil.  

4. Caius Dobrescu analizează poemul în partea consacrată 

imaginarului spaţiului public dintr-o altă perspectivă decît cea care ne 
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interesează aici
23

, însă instituie, prin lucrarea sa, o grilă de lectură prin 

care considerăm că poate fi citită interogaţia metafizică din Memento 

mori. Unul dintre conceptele de bază ale monografiei Eminescu. 

Imaginarul spaţiului privat. Imaginarul spaţiului public este, credem 

noi, acela de estetică a ambiguităţii. Acolo unde cei mai mulţi exegeţi 

găsesc certitudini, terenuri ferme, Caius Dobrescu descifrează 

ambiguitate, indeterminare şi un joc, conştient din partea autorului, cu 

situaţii contradictorii. Se conturează astfel imaginea unui Eminescu care 

problematizează, care formulează cu limpezime dileme, situaţii 

conflictuale, fără însă a le da şi modalităţi de rezolvare, şi exprimînd, 

astfel, tensiuni ale epocii în care s-a format. Exegetul braşovean vorbeşte 

despre decizia autorului de a „reprezenta literar confuzia, ambiguitatea, 

indeterminarea stărilor sufleteşti” şi de a intui expresia prin care va fi 

depăşit comandamentul clarităţii care persistă în esenţa romantismului de 

tip înalt, acela care cultivă, e drept, ambiguitatea, însă „o ambiguitate 

armonioasă, sugerînd, dincolo de ea, o ordine secretă, ezoterică, a naturii. 

Experienţa cu adevărat nouă pe care o intuieşte tînărul Eminescu este cea 

a ambiguităţii «opace», a ambiguităţii ca suferinţă, ca incertitudine 

insolubilă” (Caius Dobrescu 2004: 87). 

Acesta nu este singurul loc în care autorul discută în mod explicit 

aspecte ale unei estetici a ambiguităţii, dar e, probabil, cel mai în măsură 

să ofere o desluşire a ceea ce aceasta înseamnă. O altă trimitere explicită 

este legată de analiza poemului Melancolie, unde, afirmă Caius 

Dobrescu, indeterminarea sensurilor pe care imaginea bisericii părăsite şi 

ruinate le poate avea pare să vorbească despre o estetică şi o etică a 

ambiguităţii. Neavînd capacitatea de a exprima nici adevărul, nici 

înţelepciunea, poetului nu îi rămîne decît „experienţa subtilă, delicată, a 

acestei stări de indeterminare” (Ibidem: 107). Şi cu toate că exegetul nu 

teoretizează, în înţeles rigid, didactic, conceptul despre care discutăm, în 

monografie se evidenţiază, de fiecare dată cînd e cazul, situaţiile, 
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 Cea a imaginii romanilor ca reprezentanţi ai măreţiei, al mitului etnogenezei 

româneşti ori al imaginii lui Napoleon ca spirit revoluţionar – aşadar, din perspectiva 

unor secvenţe, unor detalii al marelui tablou care este poemul (luînd termenul„detaliu” 

cu semnificaţia lui din pictură). 
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simbolurile, metaforele, discursurile poetice ori tonalităţile acestor 

discursuri ce permit o astfel de interpretare. 

Exegeza unui poem ca Epigonii reprezintă, spre exemplu, un 

asemenea caz. Nu opoziţia dintre vizionari şi epigoni îi atrage atenţia 

exegetului braşovean, căci acel „iară noi?...noi, epigonii?” este 

interpretată drept o formulă de identificare, nu însă una de solidarizare; se 

conturează astfel o altă opoziţie, pentru a cărei percepere este nevoie de 

fineţe – cea dintre eroismul intelectual atribuit „bătrînilor tineri”, pe de o 

parte, iar, de cealaltă parte, de atitudinea unui personaj „de dimensiuni 

grandioase şi tragice”: epigonul, cel ce îşi asumă cu luciditate revelaţia 

unei lumi lipsite de transcendenţă şi a cărui atitudine poate fi etichetată ca 

fiind eroică, tocmai prin capacitatea de a suporta această revelaţie. „Ceea 

ce echilibrează structura Epigonilor, afirmă Caius Dobrescu, este ezitarea 

între două etici avînd fiecare o dimensiune sublimă care le face 

echivalente în absolut” (Ibidem: 148, s. n.). 

5. Îndreptîndu-ne acum atenţia spre Memento mori, vom observa 

că poemul se structurează pe prezentarea antitetică a cîte două momente, 

pentru fiecare civilizaţie (cel al apogeului şi cel „solstiţial”, al declinului), 

fără a se preciza însă care dintre atitudinile care definesc fiecare dintre 

aceste momente îşi găseşte justificare, fără a înclina balanţa de o parte sau 

alta. Caius Dobrescu a argumentat că situaţia aceasta e posibilă, şi chiar 

des întîlnită la Eminescu, că autorul cultivă ambiguitatea şi că, la o 

analiză atentă, nu se poate preciza „de partea cui” e vocea care pluteşte 

peste text, cea care se ridică deasupra vocilor particulare. Poezia este 

concepută ca „spaţiu alternativ” ce nu obligă eul liric la poziţionarea 

precisă, clară, faţă de obiectul poeziei, ci îi oferă libertatea unei distanţe 

de la care „ideile pot fi cîntărite, testate, experimentate, emoţional şi 

imaginativ, ca tentaţii şi ezitări”. Prin însăşi natura poeziei şi spre 

deosebire de proza argumentativă, eului liric îi rămîne libertatea de a 

ipostazia atitudini ce se pot situa în contradicție, fără ca aceasta să ceară 

în mod necesar o investire axiologică, o dublare a acestui plan al 

exprimării cu un altul, al situării afective faţă de aceste atitudini. 

Secvenţa a doua a monologului final nu poate fi interpretată, 

astfel, ca o concluzie a poemului; sfîrşitul este el însuşi un „moment 

structurant” al unei civilizaţii, iar eul liric este un descendent al lui Orfeu, 

al sculptorului orb ori al magului care se îndoieşte de semnul său, aflat el 
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însuşi într-un punct de crepuscul al istoriei, al momentului în care 

gîndirea înstrăinată duce la prăbuşirea miturilor legate de divinitate. O 

situaţie poate ridica totuşi neclarităţi. Astfel, hegelian sau nu, ultima 

civilizaţie asupra căreia ne este îndreptată atenția este cea aflată sub 

semnul şi dominată de imaginea lui Napoleon. Întruchipînd spiritul 

epocii, odată cu învingerea lui se închide şi „cartea lumii”. Ce rost ar 

avea atunci, în economia de mijloace stilistice a poemului, în acest 

echilibru de structură, apariția a încă unei voci care să aparţină 

prezentului degradat, momentului solstiţial al unei civilizaţii, cea care 

„închide” un episod istoric? Ioana Em. Petrescu identificase o serie de 

constante structurale la nivelul fiecărei civilizaţii; cele mai sugestive 

pentru discuţia noastră ne par cele referitoare la evoluţia în trei momente 

a fiecărei civilizaţii, în funcţie de raportul care se stabileşte între două 

elemente constitutive (Natura şi Spiritul): aspiraţie reciprocă 

(corespunzînd naşterii unei civilizaţii), fuziune în mit (apogeu), ruptură 

(cauzată de înstrăinarea gîndirii; va avea drept consecinţe moartea acelei 

civilizaţii). Îşi va suspenda Eminescu schema, construcţia riguroasă de la 

nivelul fiecărei civilizaţii, pentru a lăsa să se facă auzită vocea din finalul 

poemului? Tehnic vorbind, poetul are toate libertăţile de a impune un 

pattern şi de a se abate apoi de la acesta, cu consecinţe în plan stilistic. 

Echilibrul de la nivelul structurii poate fi neglijat pentru a lăsa să se facă 

auzită o voce care să aibă cu totul alt statut în poem.  

Considerăm, totuşi, că nu de o abatere este vorba şi că vocea 

aceasta despre care vorbim nu are, din punctul de vedere al acestei 

discuţii, un statut aparte în poem, fără a fi, totodată, redundantă. 

Semnificativă devine, astfel, alegerea autorului de a rămîne în cadrele 

pattern-ului pe care îl construieşte. Personajul despre care vorbim are o 

anumită identitate în poem, iar civilizaţia căreia  îi aparţine nu este una 

oarecare, pe care să o stabilim în mod artificial, la nivelul abstract al 

interpretărilor probabile pe care le permite textul. Vocea aceasta din 

monologul final nu aparţine numai nivelului convenţional pe care l-am 

putea identifica drept „rama” poemului, ci are implicaţii mai adînci în 

text; în plus, nu ne este străină şi e cu atît mai puţin un artificiu de 

compoziţie, cu cît s-a mai făcut auzită, cel puţin o dată (fără a vorbi de 

începutul poemului). 
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La sfîrşitul discursului lui Decebal, al blestemului pe care acesta îl 

adresează romanilor, urmează o secvenţă poetică ce precede trecerea la 

episodul cu zeii Nordului, al căror amestec în istoria Romei va avea 

consecinţe în prăbuşirea civilizaţiei romane. În această secvență, se face 

auzită o voce poetică ce stabileşte o opoziţie de tipul celei din Scrisoarea 

III ori din Epigonii. Trecerea de la discursul lui Decebal la cel al acestei 

instanțe este marcată stilistic de perfectul compus al verbului „a cădea”: 

„Astfel au căzut romanii, mari în bine, mari în rău”, care presupune o 

distanţare în timp faţă de evenimente. Este aici vocea unui „personaj” 

capabil de o privire retrospectivă, situat în afara momentului dramatic al 

luptei dintre daci şi romani. De altfel, acest personaj îşi va declara 

identitatea în strofele imediat următoare: „Strănepoţii?...Rupţi din 

trunchiul ce ni dă viaţă fertilă,/ Pe noi singuri ne uitarăm printre secoli 

făr' de milă./ Ei purtau coroane de-aur, noi ducem juguri de lemn.../ 

Exilaţi în stînci bătrîne au umplut ei cu noi lumea,/ Am uitat mărirea 

veche, cu ruşine chiar de nume,/ Multe semne de peire şi de viaţa nici un 

semn” (s. n.). Momentul ipostaziat corespunde, în mod negativ, măreţiei 

strămoşilor, iar între cele două întrebări retorice: „Strănepoţii?...” şi „Iară 

noi?...noi, epigonii?” analogiile sînt evidente, rămînînd valabilă şi funcţia 

ironic-delimitativă, sarcastică, despre care vorbeşte Caius Dobrescu. Iar 

folosirea pronumelui personal de persoana I, şi nu a III-a, cum se întîmplă 

în cazul celorlalte civilizaţii, arată că nu e vorba de o simplă ipostaziere a 

unui moment corespondent celui al asiatului alungîndu-şi calul prin 

deşert, fără a şti unde-i Ninive, al beduinilor povestindu-şi basme despre 

Memphis ori al „jidovimii rătăcite printre secoli”, înstrăinate de măreţia 

templului lui Solomon. E vorba aici despre distanţarea celui care vorbeşte 

faţă de evenimentele aduse în faţa cititorului, de gradul de implicare al 

celui care vorbește faţă de evenimentele asupra cărora se oprește. 

Neutralitatea se transformă preţ de cîteva momente, în aceeaşi amărăciune 

amestecată cu dispreţ faţă de prezent, în acelaşi sentiment de înstrăinare 

sub semnul cărora stă ultima parte a monologului final, recîştigîndu-se pe 

sine abia odată cu revenirea la momentul istoric căruia i se sustrăsese, şi 

anume la episodul în care zeii nordici hotărăsc moartea Romei. 

Tonalitatea discursului poetic, problematica ridicată şi felul în 

care această voce lirică se prezintă pe sine, căpătîndu-şi o anumită 

individualitate în contextul poemului, ne îndreptăţeşte să afirmăm că e 
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vorba despre aceeaşi voce lirică care se face auzită în cea de-a doua 

secvenţă a monologului final. Un joc de perspective temporale susţine, 

astfel, arhitectura poemului, mai complexă decît ar părea la o primă 

vedere şi care, în orice caz, depăşeşte „reţeta” povestirii în ramă, asociată 

adesea structurii poemului Memento mori. 

6. Limitele interpretărilor date atît de Rosa del Conte, cît şi de 

Ioana Em. Petrescu provin din faptul că fiecare dintre acestea pare a ţine 

cont de doar una dintre aceste secvenţe ale monologului final. Cînd ideile 

exprimate în fiecare dintre aceste secvenţe sînt, de la nivelul textului, 

dacă nu chiar contradictorii, cel puţin într-un spirit diferit, nu e 

surprinzător faptul că exegezele se îndepărtează pînă la opoziţie, pentru 

că, de fapt, acestea nu pornesc de la aceleaşi realităţi.  

În Mureşanu (varianta din 1876), structura neunitară se datora şi 

faptului că aceleaşi sintagme făceau trimitere la referenţi diferiţi. Astfel, 

fără a ne referi la „comediantul bătrîn ce nu e în stare să nimicească 

nimic”, devenit, în ultima parte a poemului, „Dumnezeu, ce-adie in ceru-i 

înflorit” (s. n.) – aşadar, un Dumnezeu ce e armonie –  ne vom opri asupra 

unui alt aspect ce ne pare semnificativ. Sintagma „visuri şi dorinţe” din 

monologul lui Mureşanu e un simbol al platitudinii, al meschinăriei şi al 

lipsei de consistenţă a idealurilor cărora oamenii îşi consacră vieţile. Sub 

lumina transfiguratoare a iubirii, termenii capătă conotaţii adînc pozitive, 

ajungînd să desemneze fiinţa umană în ceea ce are aceasta mai intim, mai 

autentic: „Căci te iubesc...ce vrei tu? Şi lacrima ta clară/ Preface-eterna-

mi noapte în dulce zi de vară.(...)/ A tale gînduri, visuri, dorinţi-s lumea 

mea,/ Sînt umbră a cîntării-ţi, o slabă umbr-abia”. Ceea ce ne interesează 

la acest procedeu nu e dialectica negativ-pozitiv, ci consecinţele stilistice 

ale felului în care un semnificant în jurul căruia e construit discursul 

poetic îşi schimbă conţinutul în cadrul aceluiași text: crearea senzației de 

discontinuitate, de lipsă de unitate la nivelul structurii. În prima parte a 

monologului final din Memento mori, în momentul în care tensiunea 

lirica atinge cote foarte înalte, cînd „El” devine „Tu”, iar distanţa dintre 

om şi Dumnezeu tinde spre punctul ei cel mai scăzut, putem citi 

următoarele versuri: „Fulgeră-n norii de secoli unde-ngropi a ta mărime,/ 

Printre bolţile surpate să mă uit în adîncime:/ De-oi vedea a ta comoară, 

nu regret chiar de-oi muri./ Oare viaţa omenirei nu te caută pe tine?/ Eu 

un om de te-aş cunoaşte, chiar să  mor mi-ar părea bine./ Dar să ştiu - 
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semeni furnicei ce cuteaz-a te gîndi?”(s. n.). În această lumină, viaţa, 

„clipa cea repede ce ni s-a dat” (şi care păstrează, în context, valoarea 

care îi este atribuită prin întrebarea retorică „Nu e păcat/ Ca să se 

lepede...”), e preţul suprem pe care omul este dispus să îl plătească pentru 

a-L cunoaşte pe Dumnezeu, iar adverbul folosit scoate în evidenţă destul 

de clar acest lucru. Semnificativ e şi felul în care ideile se împletesc, în 

versurile citate. Dacă inițial moartea e susceptibilă de a fi asumată ca pe 

supremul sacrificiu pe care îl poate face fiinţa umană, conştientizarea 

faptului că „viaţa omenirii” înseamnă de fapt căutare a lui Dumnezeu, şi 

că, odată atins acest obiectiv, orice alte lucruri îşi pierd consistenţa, îl va 

determina pe eul liric să accepte moartea, de asta dată, prin acel „chiar să 

mor mi-ar părea bine”, semn al unei împăcări cu sine. Într-o altă ordine 

de idei, trecerea de la „nu regret chiar de-oi muri” la „chiar să mor mi-ar 

părea bine” se face prin conştientizarea că în afara lui Dumnezeu, totul e 

deşertăciune - şi, astfel, Panorama deşertăciunilor, unul din titlurile între 

care Eminescu a oscilat pînă a alege pe Memento mori, ar putea căpăta o 

cu totul altă semnificaţie faţă de felul curent în care e folosita în asociere 

cu poemul.  

Mai departe, omul descoperă că ceea ce face el de fapt e să 

monologheze. Viaţa, moartea capătă alte valorizări: cel care punea în 

balanţă cunoaşterea fiinţei dumnezeieşti cu valoarea propriei vieţi (şi 

această punere-împreună e cît se poate de semnificativă), refuză 

posibilitatea vieţii eterne; definitoriu pentru acesta este, acum, aspiraţia 

spre nefiinţă, spre repaos, pe care crede că le va dobîndi în moarte. Iar 

dacă în prima parte a monologului discuţia se poartă în cadrele raportului 

om-Dumnezeu, în această parte a poemului problema se pune în termenii 

om-lume. Deloc întîmplător, căci vocea pe care o auzim acum are multe 

în comun cu cea a epigonului despre care vorbeşte Caius Dobrescu: 

dimensiunile tragice, grandioase, măreţia pe care i-o conferă capacitatea 

de a suporta existenţa într-o lume secularizată. Considerăm că exegeza 

Ioanei Em. Petrescu se adresează discursului acestei voci lirice, desfăşurat 

în cea de-a doua parte a monologului final, şi că aceasta nu reuşeşte să 

acopere ideile exprimate în prima dintre secvenţele poetice despre care 

am discutat. 

Întrebarea care se ridică este: putem considera că discursul acestei 

voci lirice reprezintă mesajul poemului, ori trebuie să căutăm acest mesaj 
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în altă parte?; iar dacă, aşa cum am văzut, ceea ce transmite această voce 

lirică e doar una din atitudinile ipostaziate, echilibrul poemului fiind dat, 

la un nivel superior celui discutat anterior, de ezitarea între aceste 

posibilităţi, dacă, în fine, asupra acestei voci lirice se aruncă o nuanţă de 

subiectivitate, atunci – care e vocea lirică care se ridică deasupra acestor 

voci particulare, vocea presupus obiectivă şi care poate nici să nu fie în 

text, ci să rezulte din felul în care e construit textul, din felul în care intră 

în dialog discursurile poetice  ipostaziate, şi ce transmite aceasta? 

Considerăm că ceea ce rămîne în afara acestui joc de subiectivităţi 

se suprapune în mare măsură cu ideile exprimate în prima parte a 

monologului final. Nu fără importanţă e faptul că opoziţia care se 

stabileşte între exegezele Ioanei Em. Petrescu şi a Rosei del Conte nu este 

de tip orizontal, ci vertical. În felul în care e construit poemul, cele două 

cercetătoare îşi opresc atenţia la nivele diferite. Atitudinea asupra căreia 

s-a oprit Ioana Em. Petrescu este pusă „în balanţă” nu cu ideile 

identificate de noi în prima secvenţă poetică, ci cu gîndirea celui aflat 

într-un timp în care Natura şi Spiritul formează un tot unitar, deplin 

încredinţat în comuniunea, în dialogul cu Dumnezeu; nimic din toate 

acestea în ceea ce noi am numit prima secvenţă a monologului final. E 

vorba aici de conştiinţa faptului că adresarea către Dumnezeu nu poate 

lua decît forma unui monolog; discursul poetic din această parte a 

poemului nu postulează nici un adevăr absolut, ci problematizează.  

7. Ce rămîne în urma poemului? O spusese Rosa del Conte – atît 

timp cît omul e o ființă gînditoare, Dumnezeu nu poate să nu ocupe 

punctul esenţial al preocupărilor omeneşti. Numai că Rosa del Conte face 

abstracţie de fragmentul următor, etichetîndu-l, grăbit, şi avînd senzaţia că 

rezolvă astfel problema, prin „negare ce coincide cu o afirmare”. 

Argumentul e insuficient, căci e totuşi vorba de o negare, însă de una care 

aparţine şi defineşte etica unei conștiințe obosite, aflate într-un timp al 

înstrăinării, replica – în absolut – a unei gîndiri creatoare proprie 

timpurilor aurorale ale unei civilizaţii. 

În ceea ce priveşte discuţia „Dumnezeu – creator sau creatură a 

omului?”, credem că nu în aceşti termeni trebuie pusă problema. Textul 

permite ca interpretările să rămînă deschise şi într-o direcţie, şi în 

cealaltă. Eminescu lasă acest răspuns învăluit în ambiguitate. Cert e că 

între Dumnezeu şi om există o relație indisolubilă, care se stabileşte în 
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baza consubstanțialității dintre aceştia la nivelul gîndirii. Dacă contextul 

permite ori nu interpretarea acestui aspect ca o condamnare a celui care ar 

privi lumea din afara, la veşnica naştere şi moarte a civilizaţiilor, acest 

aspect nu are importanţă. Semnificativă e o situaţie, aparent paradoxală, 

pe care o identificăm la nivelul gîndirii personajului din faţa noastră: cel 

care, la un moment dat, subordonase necesitatea cunoaşterii divinului 

unei alte cunoaşteri, la fel de indeterminată, cea a fiinţei umane, 

conştientizează că „icoana-ţi n-o inventă omul mic şi-n margini strîns”, 

însă se dovedeşte incapabil să înțeleagă că icoana aceasta este chiar el 

însuși. Termenul de icoană capătă, în acest context, o forţă expresivă 

remarcabilă, avînd sensul de reprezentare, corespondent care păstrează 

aceeaşi esenţă cu obiectul căruia îi corespunde. Omul nu se va înţelege pe 

sine, aşa cum  nu va înţelege nici dumnezeirea. Ambiguitatea termenului 

de icoană şi indeterminarea contextelor în care acesta e folosit, felul în 

care personajul „cîştigă” nişte adevăruri, pentru a le pierde apoi, prin 

incapacitatea de a le înlănţui logic, devin la nivelul scriiturii semne ale 

unei intenţii auctoriale.  

Cititorul este cel lăsat să tragă concluziile, ceea ce ne trimite cu 

gîndul, din nou, la Caius Dobrescu, la estetica ambiguităţii şi la poezie ca 

spaţiu nu de teoretizare a unor idei, ci de problematizare, iar o idee cum e 

următoarea, din Archaeus, aruncă asupra discuţiei o nouă lumină: „(...) 

presupunem că filosoful e mai cuminte decît un gînsac, ba că în 

problemele aceluia e mai mult adevăr decît în siguranţele acestuia. Un 

semn că pentr-o minte mare totu-i problem, pe cînd pentru 75 de dramuri 

de crier totu-i sigur” (s. a.). 

Legătura aceasta indisolubilă dintre om şi Dumnezeu, fie că cel 

dintîi e dispus sau nu să o accepte, e ceea ce proclamă vocea ce se află „la 

cumpănă” care pune în balanţă cele două etici despre care am vorbit, şi 

totodată cea care defineşte, obiectiv, prin această legătură, însăşi condiţia 

umană, dincolo de ilustrarea celor două feluri în care omul este capabil, 

sau nu, să își asume această condiţie. 
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GEORGE - FLORIAN NEAGOE 

Anul III, Bucureşti 

Eminescu privit de un tracolog postdecembrist 

În cele ce urmează, îmi propun să examinez o parte din eseul Mihai 

Eminescu şi mitul etnogenezei româneşti redactat de Ion Pachia-

Tatomirescu. Voi avea în vedere capitolul I din lucrarea respectivă, întrucît 

acolo se găsesc interpretări tracomane ale poemului Memento mori. Apărută 

în 1996, analiza se înscrie în şirul pledoariilor hrănite din seva abundentă a 

fantasmagoricului tratat de istorie şi de mitologie Dacia preistorică, 

întocmit de Nicolae Densusianu. Demersul meu ţinteşte două scopuri. Cel 

dintîi nu se reduce la demontarea unor teze eronate, ci înseamnă, totodată, 

înlocuirea unei imagini cu alta: „un contramit nu este neapărat mai puţin 

mitic decît mitul contestat” (Lucian Boia 2006b: 13). Al doilea încearcă să 

identifice o paradigmă mai largă decît cea tracomană în care poate fi integrat 

discursul lui Pachia-Tatomirescu. 

Pentru a atinge primul obiectiv enunţat, voi căuta un Eminescu cruţat 

de povara de a fi catalogat „ideolog”, de trauma „discursului fondator” 

(Monica Spiridon 2003: 8). Nu mă îndoiesc de faptul că argumentaţia mea va 

fi contracarată. Însă „orice gînd, orice proiect, orice acţiune posedă o 

dimensiune imaginară, într-un evantai foarte larg, care se întinde de la 

ipoteza ce-şi aşteaptă verificarea pînă la fantasmele cele mai insolite” 

(Lucian Boia 2006b: 26). Mi-am arogat, într-o anumită măsură, titlul de 

istoric, dar demersul meu este vag ştiinţific. Sînt subiectiv pentru că altfel nu 

pot ajunge la concluzia spre care tind. Prin urmare, voi selecta faptele care 

funcţionează în produsul final imaginat de mine. Am eliminat informaţii, am 

simplificat explicaţii, am exclus date relevante pentru alţi scriitori ai istoriei. 

Am afirmat, sprijinindu-mă pe ideile lui Lucian Boia, că voi elabora 

un contramit. Este util şi inevitabil să ofer detalii despre conceptul de „mit”, 

întrucît aceasta mă ajută să conturez termenul opus. Definiţia lui Boia se 

dovedeşte a fi mai utilă decît perspectiva lui Mircea Eliade24. Istoricul 

întocmeşte adaosuri la contribuţia lui Eliade (Ibidem: 39), lărgind orizontul 
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 După cum recunoaşte, Eliade restrînge aplicarea conceptului de „mit” la 

societăţile primitive (Mircea Eliade 1978: 5). 
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de investigaţie a miturilor, prin învestirea întregii societăţi cu vocaţia de a 

compune mituri25: „concepem mitul ca pe construcţie imaginară: povestire, 

reprezentare sau idee, care urmăreşte înţelegerea esenţei fenomenelor 

cosmice şi sociale în funcţie de valorile intrinsece comunităţii în scopul 

asigurării coeziunii acesteia” (Lucian Boia: 2006a: 56). Autorul extinde în 

sfera oricărui mit trăsăturile distinctive ale mitului tradiţional şi, totodată, se 

detaşează de unele observaţii ale lui Eliade. Astfel, sacrul transcendent este 

substituit de un sacru secularizat (Ibidem: 29); riturile de celebrare devin 

obiceiuri profane (Ibidem: 36); studierea miturilor se centrează doar asupra 

structurii (Ibidem: 39), fiindcă „mitul poate utiliza materiale adevărate sau 

fictive, sau adevărate şi fictive în acelaşi timp; important este faptul că le 

dispune după regulile imaginarului” (Ibidem: 39-40); mitul este o construcţie 

esenţială şi învestită cu sens simbolic (Ibidem: 40)26. Eminescu persistă în a 

fi o reprezentare mitică. Din preajma lui 1900 şi pînă astăzi, numele lui tinde 

să fie sustras din literatură şi să fie integrat în tot soiul de ideologii şi 

doctrine. Eminescu tinde să fie tot mai mult apreciat ori admirat ca scriitor 

prin prisma omului politic. Mentalul colectiv îl confundă pe creatorul poetic 

cu ziaristul, iar pe cel din urmă îl preschimbă într-un precursor al unui număr 

exorbitant de mişcări politice ori curente de gîndire. Eminescu a fost 

convertit într-un argument forte al legitimării oricărei manifestări culturale 

ori politice, din cauza „unor persistente iluzii retroactive, care au repercutat 

asupra discursului său standardele valorice şi reperele semantice ale 

contemporaneităţii” (Monica Spiridon 2003: 9). 

                                                 

 
25

 „Nici nu se poate reduce mitul exclusiv la formula sa primară. Formele şi 

funcţiile evoluează, în timp ce sensibilitatea mitică rămîne inseparabil legată de 

spiritualitatea umană” (Lucian Boia: 2006b: 39). 
26

 Silviu Angelescu stabileşte particularităţile enunţate de Eliade cu privire la 

mit pentru a-1 distinge de poezia orală. Iată prin ce se diferenţiază mitul: este specific 

culturii tradiţionale, orale; întrucît este impregnat de sacru, mitul aparţine „imaginaţiei 

religioase” (cf. Silviu Angelescu 1999: 13); are „capacitatea de a dezvolta un corelativ, 

ritul, [care] ne ajută să înţelegem cît de mare este distanţa dintre această formă culturală 

şi formele poetice - legenda sau basmul - în apropierea cărora încearcă s-o aducă 

grăbitele definiţii de dicţionar” (Ibidem: 23); mitul acordă sens practicării ritului 

(Ibidem: 26-27); „prezenţa mitului este trădată de tentativa umană de a reitera, prin rit, 

actele şi experienţele eroului mitic” (Ibidem: 23) nu trebuie inclus în folclor, deoarece 

domeniul acestuia din urmă cuprinde manifestări estetice (Ibidem: 13); reprezintă atît o 

structură, cît şi un material, acesta din urmă fiind un adevăr (Ibidem: 27-28). 
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Studiul lui Pachia-Tatomireşti ilustrează încă o dată cum simbolicul 

este pervertit în ideologic (Ibidem: 9). Literatura este dislocată de apariţia 

bruscă şi grosolană a textului militant, purtător al unor valenţe neobservate în 

epocă de nimeni. Sensul oricărei interpretări supralicitate se înscrie într-o 

schemă semnificativă bine întipărită în percepţia comunităţii româneşti. 

Eminescu a fost un geniu a cărui strălucire a depăşit cu mult intervalul 

temporal în care a trăit. De aceea, contemporanii nu i-au receptat meritele 

cum se cuvine şi l-au ostracizat. Iar ideologiile care şi-1 apropie pe 

Eminescu, trîmbiţează că au datoria divină este de a-1 aşeza pe scriitor la 

locul cuvenit în patrimoniul cultural autohton. Orice text care poartă 

semnătura Eminescu devine izvor inepuizabil de sensuri extraliterare şi de 

finalităţi ideologice (Ibidem: 9), fiindcă măcar prezentul trebuie să descopere 

ideile lăsate moştenire de Luceafăr. 

În această schemă se integrează şi discursul autorului cărţii Mihai 

Eminescu şi mitul etnogenezei româneşti. Întreaga argumentaţie a 

autorului apare ca o dezlînată înşiruire de sintagme bombastice, dar sărmane 

sub aspectul înţelesului. De fapt, de multe ori, nu ştim la ce se referă unele 

asocieri de cuvinte. Eminescu apare ca un exponent al gîndirii tracomane, un 

profet care vesteşte adevărurile viitoare ale tracologiei. Este interesant de 

văzut de ce Pachia-Tatomirescu alege să discute despre un poem care n-a 

fost publicat în timpul vieţii scriitorului. Probabil deoarece importanţa 

textului constă în consemnarea şi nu atît în tipărirea acestuia. Prezenţa unor 

pasaje - interpretate potrivit dogmelor exceselor tracomane - este suficientă 

pentru a ilustra că Eminescu gîndea într-un mod ce anticipează tracologia. 

Pachia-Tatomirescu nu-şi dă seama de situaţia rizibilă în care el însuşi se 

încastrează. 

Voi încerca, în continuare, să circumscriu cîteva dintre afirmaţiile 

făcute de Pachia-Tatomirescu unor structuri de sens şi să surprind devierile 

autorului de la analiza literară pertinentă. 

Primul atribut pe care îl primeşte Eminescu este acela de poet 

naţional, de exponent al celui mai vechi neam european „un homo 

carpathicus, ivindu-se din Old European Civilization / Dacogeţia, din Ţara - 

Tinereţii - fără - bătrîneţe - şi - vieţii -fără - Moarte (adică raiul conferit de 

Tatăl-Cer / Soarele-Moş, ori Salumos / Salmos / Zalmoxis)” (Ion Pachia-

Tatomirescu 1996: 9). Istoria factuală dacistă se întemeiază pe o operă 

literară. Dar, „pentru o istoriografie preocupată de fapte, iată surse puţin 

recomandabile” (Lucian Boia: 2006b 42). Textul poetic alegoric este 

răstălmăcit de un personaj care înşiră nişte date fantasmagorice dintr-o istorie 
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aberantă, fundamentată pe un text ficţional. Pentru autorul în cauză, poezia 

stă mărturie pentru realităţile trecutului. Se pare că vechea distincţie operată 

de Aristotel (Poetica) dintre poezie ca reprezentare a ficţionalului şi istorie 

ca reprezentare a factualului îi este necunoscută. 

Figura poetului capătă o nouă dimensiune, care, la prima lectură, 

pare o altă născocire lipsită de temei, însă, în definitiv, nu reprezintă altceva 

decît o transmutare a conceptului de „poeta vates” din gîndirea anticei Elade, 

pe teritoriu românesc. Numai că obsesia primatului civilizaţiei româneşti îl 

determină pe autor să susţină unicitatea trăirii mistice a poetului român din 

Memento mori: „Protagonistul are statut de Mesager Celest («protagonist 

mioritic», în ultimă instanţă mitică, adică iniţiat în ştiinţa de a se face 

nemuritor)" (Ibidem: 9). Cunoaşterea acestei ştiinţe de a fi nemuritor - 

Zalmoxianismul27 - îi este atribuită lui Eminescu pe nici o bază textuală. 

Probabil argumentul lui Tatomirescu este unul ad verecundiam. Eminescu 

cunoştea religia lui Zalmoxis, întrucît altfel n-ar fi putut inspira lansarea 

tracismului. Autoritatea lui intelectuală şi morală este suficientă pentru a 

emite o astfel de judecată. 

După ce a consolidat imaginea poetului, Pachia-Tatomirescu îşi 

concentrează atenţia asupra tablourilor civilizaţiilor, de pînă la episoadele 

cunoscute sub numele Dacia din Memento mori. Ideologia camuflată în 

exegeză de mai înainte se transformă într-o lecţie de istorie, cu date 

referitoare la Imperiul asiro-babilonian, la Egipt, la Palestina biblică, la 

Grecia lui Orfeu. în viziunea lui Pachia-Tatomirescu, fiecare dintre cele patru 

civilizaţii datorează cîte ceva pelasgilor (dacilor). Pe actualul teritoriu al 

României s-a inventat scrisul (Ibidem: 10), iar civilizaţia greacă este o 

sinteză la care a participat şi civilizaţia dacogetică (Ibidem: 14). Nici un citat 

din Memento mori nu susţine afirmaţiile autorului, ideea care se desprinde 

fiind aceea că Eminescu, din moment ce a definit, in nuce, tracismul 

cunoaşte adevărata istorie a popoarelor. 

Comice sînt pasajele în care Pachia-Taromirescu face lecturi de 

identificare. Este şi normal, avînd în vedere că Memento mori conţine 

mesaje criptice, simboluri absconse care-şi aşteaptă cititorii potriviţi, iar 

autorul în cauză se numără printre cei aleşi. El este printre puţinii care văd. 

Spaţiul locuit de daci şi rîul ce-1 străbate nu sînt altceva decît „Imensa 

grădină continent, Ţara - Tinereţii - fără - bătrîneţe - şi - vieţii - fără – 
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 Grafia cu majusculă îi aparţine autorului. 
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Moarte” (Ibidem: 35), respectiv, „o Dunăre cosmică”. Iar acel „munte mare”, 

„munte jumătate-n lume - jumătate-n infinit” este „Sfîntul Munte al 

dacogeţilor [care] [...] vectorizează în Cogaionul istoric, în Muntele 

Sarmizegetusei" (Ibidem: 40). Astfel de verdicte pripite ar trebui evitate 

întrucît, „pe de o parte nu dispunem de nici o sursă autohtonă pentru a 

reconstitui istoria geţilor şi a dacilor, vechii locuitori ai României actuale” 

(Lucian Boia 2006b: 119), iar pe de altă parte, informaţiile care ne-au 

parvenit sînt scrise, mai ales, de către greci şi romani, cu un discurs 

reprezentînd imaginea centrului despre periferie, despre alteritatea „barbară”. 

Ion Pachia-Tatomirescu este un susţinător asiduu al mitului Dochiei 

şi al etnogenezei. După ce L. Şăineanu a adus prima argumentaţie solidă 

despre faptul că Asachi a fost cel care a forjat mitul Dochiei (L. Şăineanu 

2003), iar alţi cărturari au susţinut că mitul Dochiei nu aparţine culturii 

tradiţionale orale (Ovidia Babu-Buznea 1979), Pachia-Tatomirescu susţine 

autenticitatea mitului. Lumea fantastică imaginată de Eminescu, în care 

locuieşte Dochia, devine „mirificul peisaj al edenului dacogetic / pelasgic 

[care] este în grija zeiţei / zînei Dochia (Dacia), ori, mai exact, al fiicei 

Mumei - Pămînt, Dochiana, în sacră pereche secundă, alături de Soare, 

proiecţia ei din cer este Luna, Spuma Laptelui, Sora Soarelui” (Ion Pachia-

Tatomirescu 1996: 33). Identitatea între Dochia şi lună a fost remarcată şi de 

Ovidia Babu-Buznea, însă remarcile autoarei se întemeiază pe faptul că 

Stamati, în Geniul vechi al românilor şi românii de astăzi, crea „imaginea 

«geniei dacilor» - «zîna» cu «cucură şi săgeţi»” (Ovidia Babu-Buznea 1979: 

160). Ceea ce face Eminescu este să coaguleze într-o singură divinitate 

„mitul Dochiei şi mitul lunii”. Vorbim, în realitate, despre trei divinităţi. O 

explicaţie pentru acest sincretism este furnizată de Ovidia Babu-Buznea: 

„Forma «zîna» vine de la etimonul «Diana» (totuna la daci cu Artemis-

Bendis), sora lui Apolo (zeul soarelui) şi deci zeiţă a lunii. Aşa se face că 

atributul de «genium Daciarum» al Dochiei (egalitate pe care o formulase 

Kogălniceanu) trece asupra lunii, dat fiind cultul autohton traco-dacic al lui 

Artemis-Bendis, travestit, în perioada romanizării, în cultul Dianei” (Ibidem: 

161). 

Indubitabil, sursa de inspiraţie a lui Eminescu este scripturală şi nu 

orală. Şi nu doar atît. Mitologia lui Eminescu nu constituie o pledoarie 

naţionalistă pentru o civilizaţie românească măreaţă. Într-adevăr, imaginile 

create de Eminescu ilustrează un Paradis pierdut, însă nu este vorba despre o 

Dacie pierdută. Natura creată este aspaţială şi atemporală. Reprezintă 

întoarcerea la vîrsta de aur, la fericirea primordială. Pentru Pachia-
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Tatomirescu, tabloul Daciei din Memento mori înseamnă exaltarea 

frumuseţii pămîntului strămoşesc şi o dovadă a patriotismului lui Eminescu. 

Înflăcărarea tracomană poate fi stinsă dacă descoperim esenţa poemului. G. 

Călinescu a surprins miza tematică a celor 1302 de versuri: „Manuscrisul 

poartă deosebite intenţii de titluri, unele înlăturate: Memento mori (Tempora 

mutantur) (Vanitas vanitatum vanitas) (Skepsis) (Cugetări) (Panorama 

deşertăciunilor). În cercul «Junimii» o intitulase Diorama. Cu toate acestea, 

înţelesul demonstrativ al poemului rămîne acelaşi, căci un titlu ne duce la 

biblicul Ecleziast (Vanitas vanitatum, et omnia vanitas)” (G. Călinescu 1969: 

35). În consecinţă, poemul poate fi sintetizat, într-o formulare didactică, 

astfel: poetul deplînge insignifianţa civilizaţiei în faţa timpului implacabil, 

mai mult, arată condiţia perisabilă a omului. Prăbuşirea culturii înseamnă 

uitarea omenirii. Umanitatea nu poate supravieţui la infinit în memoria 

urmaşilor. Aşadar, este exclus ca Eminescu să fi preluat din folclor mitul 

Dochiei pentru a-1 transfigura în Memento mori. Prin urmare, tracomanii nu 

au nici o justificare în a caracteriza poemul ca pe dovada clară că poetul ştia 

pseudoadevărata istorie a Europei, a dacilor şi a românilor. 

Pachia-Tatomirescu supralicitează imaginarul poetic, acordîndu-i, 

fără ezitare, lui Eminescu statutul de posesor al adevărului istoric. Prezenţa 

episodului din Memento mori în care Dochia este urmărită de Traian, îl 

asigură pe autor că legenda lansată de Asachi este demnă de încredere, ba 

chiar că „mitul etnogenezei Dacoromânilor, [rezistă] încă în circuitul 

dacoromânesc de azi al legendelor, colindelor etc., avînd ca «protagonişti» 

pe bădiţa Troian / Traian (împăratul Romei) şi pe zîna Dochiana / Dochia - 

fecioara (sublima personificare a Daciei lui Decebal)” (Ion Pachia-

Tatomirescu 1996: 73). Cu această afirmaţie, autorul intră în derizoriu, din 

două motive: primul, pentru că nu este consecvent cu propriile idei, oscilînd 

între purismul dacic al originii românilor, îmbinat cu susţinerea şi 

descendenţei romanilor din geto-daci; al doilea, deoarece este de părere că 

membrii culturii orale au în repertoriu o creaţie care surprinde un astfel de 

moment. Pe de altă parte, asimilarea lui „bădiţa Traian” cu împăratul Traian 

pare de la sine înţeleasă pentru o persoana de la sfîrşitul veacului al XX-lea 

care cunoaşte ideologia naţională creată de elitele veacului al XIX-lea. 

Aşa cum s-a putut remarca din paginile anterioare, lucrarea lui Ion 

Pachia-Tatomirescu se află sfera imaginarului naţional tracoman. Liniile 

directoare ale proiectului său ideologic sînt unitatea de neam şi superioritatea 

sîngelui tracic în constituţia genetică a poporului, venerarea strămoşilor, şi 

întîietatea civilizaţiei româneşti în Europa. Autorul utilizează în discursul său 
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arhetipul imaginar al unităţii (Lucian Boia: 2006b: 32) pentru a anula toate 

diferenţele, astfel încît să ajungă la un model care să asigure coeziunea 

comunităţii. Totuşi acest arhetip nu este izolat, ci intră în relaţie cu 

alteritatea - pe care o priveşte ca periferie, ca subordonată - şi cu 

actualizarea originilor, pe care o învesteşte cu valenţe taumaturgice pentru 

moralul colectiv. 

Poate că Ion Pachia-Tatomirescu reprezintă unul dintre exemplele 

care ilustrează modul cum nu trebuie citită o operă literară, întrucît literatura 

nu înseamnă identificare, ci descoperirea alterităţii. 
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ARMANDA BIRTALAN 

Anul III, Cluj 

Eminescu în discursul publicitar. Un exercițiu semiotic 

Eminescu, figură a discursului publicitar 

 

Parafrazîndu-l pe Aristotel, care a caracterizat fiinţa umană ca 

animal politic, se poate afirma, fără riscul de a ne afla departe de adevăr, 

că omul este un animal făuritor de mituri, un animal mythovor (Vasilis 

Vitsaxis 2007: 9). Folosim această metaforă doar pentru a sublinia nevoia 

profundă de mituri ca dat uman esenţial. Pornind de la această ipoteză şi 

de la argumentul eliadesc montat pe schema ideii conform căreia miturile 

sînt fapte care fundamentează lumea şi că forţa lor constă în capacitatea 

de a sustrage omul timpului prezent şi de a-l reda unui timp universal, 

vom încerca să vedem cum astăzi, în epoca informaţiei, a vitezei şi a 

societăţii de consum, acest spaţiu transcendental e reconstruit de 

comunicarea de masă.  

Adăugînd în ecuaţie şi premisa semioticianului francez Roland 

Barthes care, pe filieră saussuriană identifică formula mitului în zilele 

noastre
28

 (Roland Barthes 1957), obţinem, conform concepţiei barhesiene, 

faptul că substratul mitic e camuflat atît în discursul scris, cît şi în alte 

reprezentări ale imaginarului: fotografia, cinematograful, reportajul, 

discursul publicitar. În acest sens, reclamele reiterează şi reinterpretează 

(evident, cu miză comercială) mituri din imaginarul colectiv cu scopul de 
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 După arhicunoscuta teză a gînditorului francez, mitul nu mai e perceput ca un 

simplu sistem semiologic, înglobînd schema tradiţională a semnificatului (conceptul), 

semnificantului  (imagine acustica de ordin psihic), respectiv a SEMNULUI (relaţia 

dintre concept şi imagine, entitatea concretă), ci mai mult decît atît,mitul e un mesaj în 

cadrul unui sistem de comunicare, un semn global. Aşadar, suportul sau materia vorbirii 

mitice-limba propriu-zisă, fotografie, pictură, afiş, rit, obiect-oricît de diferite  ar fi ele 

iniţial, din clipa în care sînt însușite de mit , se reduc la o simplă funcţie semnificantă, la 

statutul de limbaj. 
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a modela identitatea colectivă. Astfel, aşa cum demonstrează studiile de 

specialitate, identitatea în societatea contemporană e puternic mediată de 

imagini produse în sfera mass-media, această „agora a comunicării prin 

excelenţă” (Rodica Cînda 2008:96). Avem în vedere şi faptul că 

identităţile colective se construiesc într-o anume măsură  printr-o 

permanentă raportare la mituri, ca într-un „proces de retribalizare a 

structurilor conştiinţei psihice şi sociale” (Marshall Mc. Luhan 1997:8).  

Ca şi miturile, reclamele soluţionează adesea anumite contradicţii 

sociale, propun modele de identitate şi celebrează ordinea socială. Deci, 

aplicînd grila barthesiană obţinem o perspectivă asupra publicităţii în 

calitate de producătoare a unui repertoriu de mitologii contemporane, din 

moment ce nu există domeniu al vieţii (economice, sociale, politice, 

culturale) care să nu fie absorbit de matricea discursului publicitar, care 

îşi joacă aşadar, rolul de oglindă a socialului (aşa cum cele mai recente 

teorii ale studiilor culturale au reuşit să demonstreze). E un truism să 

afirmăm că trăim într-un început de mileniu obsedat de imagine, jucîndu-

şi rolul de emblemă a identităţii, într-o civilizaţie a imaginii (E. 

Fulchignoni 1969). Însă e cert că în peisajul postmodern cultura e 

percepută tot mai acut sub forma unei entităţi cu statut de „colonie” sub 

tutela mass-media – „Mass-media, intim legată de putere a colonizat 

cultura” (Kellner Douglas 2001: 9). 

Raportîndu-ne la această perspectivă, ne identificăm fără îndoială 

şi astăzi în ipostaza consumatorilor de mit. E de altfel imposibil de 

alcătuit meniul unei zile fără un consum substanţial de informaţii şi 

imagini care au rolul de a construi în mentalul nostru eşafodajul mitului 

modern. Am  insistat pe ideea consumului de informaţie ca formă a unui 

neohedonism amplificat în principal de explozia informaţională (mass-

media) pentru a semnala impactul pe care mijloacele de comunicare în 

masă îl au asupra propagării unui mit cultural. 

Ne vom focaliza aşadar atenţia asupra modului în care e 

interpretată o emblemă a identităţii culturale româneşti (figura 

eminesciană) în retorica discursului publicitar, analizînd în acest sens o 

campanie îndrăzneaţă care promovează serviciile financiare ale Poştei 

Române (mandat on line şi mandat electronic) sub sloganul „Bani 

Rapizi”, construită pe vectorul centripet al imaginii poetului naţional.  
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Pentru început, e necesar să atragem atenţia asupra alunecării de 

sens pe terenul termenului publicitate, care desemnează în primul rînd, 

aşa cum ne atenţionează Haineault „starea a ceea ce este public” şi că 

„numai prin extensie conotează calitatea promoţională sau substanţa 

persuasivă a unui discurs. Această moştenire terminologică e mult mai 

semnificativă decît se crede în general avînd în vedere faptul că o 

asemenea trecere de la secret la cunoscut, de la privat la public, de la 

intim la afişat e neapărat însoţit de creaţii retorice” (D. L. Roy Haineault 

2002: 96), care merită supuse analizei.  

O mostră de reclamă care pune în discuţie tocmai această 

deplasare de accent din prisma receptării unui mit cultural pe axa 

intimitate (privat) –  public (afişat) o reprezintă campania
29

 ce prezintă 

trei personaje axiale din panteonul cultural românesc - Ion Luca 

Caragiale, George Enescu şi Mihai Eminescu - într-un context creativ 

inedit, definit de registrul semantic al vitezei: o pereche de role, o 

motocicletă, respectiv o maşină sport. Vizualul foloseşte un tratament 

grafic apropiat de cel de pe bancnote pentru a transmite ideea de „transfer 

rapid de bani”, acum posibil prin serviciile Poştei Române. 

Pornind cu o analiză formală, ale cărei concluzii ne vor fi utile în 

lectura semiotică ulterioară, privirea receptorului e focalizată de figura 

eminesciană, plasată centripet, în prim-planul imaginii (poziţie 

privilegiată, cu care de altfel sîntem obişnuiţi), în ipostază verticală, 

intersectîndu-se cu planul unui automobil de lux. Întreaga construcţie 

cîştigă, aşadar, în acest context aluziv, atribute accentuat cinetice. În 

ciuda imaginii aparent statice ni se propune „lectura unui univers în care 

valorile de mobilitate-mişcare-viteză ocupă o poziţie centrală” (Ibidem: 

96) care, alături de sloganul „Bani rapizi” şi de sigla Poştei Române 

invită la asocierea acesteia cu imaginea unei instituţii moderne, adaptată 

nevoilor şi ritmului de viaţă ale clienţilor săi, mizînd simultan pe 

credibilitate, valoare, notorietate, obţinute prin inserţia figurii 

legitimatoare a poetului naţional. Mai mult, imaginea eminesciană se 

configurează prin retorica unei indeterminări spaţiale, printr-o foarte atent 

                                                 

 
29

 Este vorba despre campania Bani rapizi derulată de agenţia GMP Advertising 

realizată cu scopul de a populariza noile servicii financiare ale Poştei Române (mandat 

electronic şi mandat on-line). 

http://iqads.ro/printul_2429
http://iqads.ro/printul_2429
http://iqads.ro/printul_2429
http://iqads.ro/printul_2431
http://iqads.ro/printul_2430


ARMANDA BIRTALAN 

 

 

 

regizată disjuncţie între matricea tradiţionalului (figura clasică a poetului) 

şi tiparul noului („look” modern, vestimentaţie, prezenţa automobilului).  

Contrastul se păstrează şi între privirea melancolică şi postura asertivă. 

Reclama aduce astfel împreună două lumi care altfel se exclud reciproc şi 

le mixează într-un mod inedit. 

Vom aborda această reclamă, în primul rînd, din unghi pragmatic 

avînd în vedere faptul că şi discursul publicitar comercial, ca orice text, se 

supune legilor generale ale comunicării, activînd clasicul circuit între 

emiţător şi receptor pentru a vehicula informaţia persuasivă, bine 

asezonată artistic. Plasîndu-ne în cîmpul teoriei austiniene, observăm că 

„evenimentul verbal are o funcţie exclusiv referenţială, constînd dintr-o 

enumerare de servicii puse la dispoziţie de emiţător. Actele ilocuţionare 

sînt, prin urmare, reprezentate şi vag comisive” (Olga Bălănescu 2003:7), 

în sensul că emiţătorul se angajează să respecte termenii contractului cu 

receptorul, dacă acesta va apela la serviciile poştale. Trebuie să ne gîndim 

şi la faptul că reclama apare într-un context nefavorabil pentru emiţător 

(poate tocmai de aceea şi apare): Poşta Română e percepută ca o instituţie 

îmbătrînită, rămasă în urmă tehnologic, care poate crea clienţilor săi 

surprize. 

Ne propunem acum examinarea acestui tip de discurs (am stabilit 

anterior că vorbim şi în acest caz despre un text), într-o „lectură” 

semiotică (inclusiv la nivelul strategiilor discursive), pentru a identifica 

raţiunile utilizării figurii eminesciene într-un context comercial. De 

asemenea, analiza reclamei ar trebui să releve posibile răspunsuri la 

întrebările suscitate în receptare: Cum se explică opţiunea pentru figura 

poetului naţional în calitate de imagine a unui produs al Poştei Române? 

Cum se construieşte figura eminesciană într-un text cu valenţe şi mize pur 

comerciale? 

Sînt motive în plus pentru a lua în consideraţie o abordare 

interdisciplinară, apelînd atît la claritatea analizei formale, cît şi la 

exerciţiul semiotic, exploratoriu, fie la contribuţia ideologică a studiilor 

culturale. 

În funcţie de tipul de relaţie stabilit între semnificat (expresia 

mitului) şi semnificant (conţinut) putem decela trei ipostaze ale figurii 

eminesciene, aşa cum apar în sintaxa reclamei luate în discuţie. Pentru un 

demers coerent vom problematiza în continuare cu ajutorul unui algoritm 
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logic. Astfel, luînd ca parametru variabil raportul menţionat anterior, 

observăm cum textul publicitar circumscrie următoarele ipostaze: 

 

Caz 1.: Figura unui construct hibrid  (s-at = s-ant) →  relaţie de fuziune   ; 

Caz 2.: Figura imaginii-ambalaj   (s-at ∩ s-ant)   →  relaţia de incluziune; 

Caz 3.: Figura „omului-abţibild”.                     →  relaţie de  suprapunere 

 

Aşadar, aplicînd un exerciţiu de hermeneutică semiotică pe 

imagine, (prin hermeneutică înţelegînd nu interpretare ci explicare) 

receptorul poate percepe la un nivel activ, cum imaginea eminesciană e 

construită ca un produs hibrid în sensul în care cele două nuclee 

semantice şi semiotice sînt aglutinate într-un tot. Să explicităm ce anume 

înţelegem prin fiecare dintre termenii metaforici propuşi pentru a 

surprinde cît mai bine figurile activate de retorica acestei imagini 

publicitare. Mai mult decît atît, din dorinţa de a fotografia cît mai obiectiv 

sensul unei astfel de „lecturi” în cod semiotic vom nuanţa, în fiecare caz, 

argumentele pentru fiecare ipostază identificată.  

Drept consecinţă, pe baza observaţiei raportului de fuziune dintre 

expresia mitului (Eminescu-mit literar, vîrful canonului românesc, aşa 

cum s-a încetăţenit în sensibilitatea colectivă) şi conţinutul actual 

(Eminescu cel carismatic, ispititor, monden-întruchipare a identităţii 

moderne,aşa cum e utilizată figura sa în reclamă) am ales figura 

hibridului care corespunde cel mai bine acestei relaţii. Aşadar, observăm 

cum în discursul comercial se operează cu o reciclare a figurii clasice 

eminesciene pe care se grefează mitul omului modern, al unui „supraom 

de masă” (Umberto Eco 2003) aşa cum îl definea Umberto Eco pe eroul 

unei literaturi de consum (James Bond). Astfel, cele două mituri se 

scurtcircuitează în figura hibridului. Ipostaza clasică e susţinută 

iconografic de chipul angelic, astral, scăldat de aceeaşi privire romantic-

melancolică, aşa cum îl conservă memoria literară şi cum s-a impus în 

imaginarul colectiv. Aşadar, cheia reclamei, din perspectivă semiotică, 

constă în deturnarea semnificantului cu scopul grefării unui conţinut 

modern pe expresia fosilizată a mitului. 

Evident că cei care au gîndit reclama nu au pornit de la calcule 

semiotice ci de la o reinterpretare a conceptului de modernitate pe care 

vor să îl asocieze cu serviciile unei instituţii (Poşta Română) percepute ca 
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îmbătrînite. Aşadar nu au dat modernităţii definiţia unui „nou” eliptic de 

rădăcini, ci, dimpotrivă, au perceput noul ca sinteză a experienţei, a 

tradiţiei, deci a valorii omologate, validate cultural (iată şi raţiunea 

utilizării figurii mitice eminesciene care devine transparentă în acest 

sens), intuind ceea ce studiile culturale şi istoria ideilor au demonstrat, 

mai precis, conştiinţa faptului că noul supravieţuieşte numai în măsura în 

care încapsulează vechile valori. 

O altă ipostază circumscrisă de textul publicitar avînd în vedere 

tipul de relaţie (de incluziune) instituit între cele două componente 

(semnificat şi noul semnificant) ar putea fi aceea pe care am numit-o 

sugestiv figura-ambalaj:  semnificatul Eminescu în calitate de ambalaj 

(înregistrăm toate nuanţele semantice ale termenului, inclusiv denotaţia 

comercială) pentru noul semnificant (conţinut). Dacă preferăm o 

exprimare mai plastică această relaţie de incluziune s-ar traduce în „mitul 

vechi  turnat în formă nouă” cu scopul de captatio benevolentiae al 

receptorilor. 

În sfîrşit, dacă, dintr-un alt unghi, percepem o relaţie de 

suprapunere totală pînă la substituţie instituită între expresie şi conţinut, 

am putea decupa o figură  a unui Eminescu-abţibild, (omul-etichetă) 

utilizînd un termen al lui Cristian Tudor Popescu, care îl aplică însă, cu 

valoare de diagnostic pe imaginea întregii Românii. Am optat pentru 

acest termen pentru a ilustra mai bine ce se întîmplă cînd semnificatul 

(noul conţinut creat: Eminescu învestit cu accesoriile omului modern - în 

ţinută „trendy” (blugi), brăţară de aur, afişînd o ţinută asertivă rezultată 

din poziţia sa în faţa unui automobil de lux) joacă rolul de abţibild aplicat 

pe structurile (corpul) vechiului semnificant, sau ceea ce a mai rămas din 

el.  

Oricum, devine interesant să urmărim întreaga dialectică a acestui 

joc de contaminare între materia mitică brută, reziduală (figura 

eminesciană, coloana vertebrală a literaturii) şi produsul reciclat de 

mecanismul comercial al discursului publicitar, nu doar în cod semiotic (e 

doar una din lecturile posibile), ci şi în grilă retorică, sociologică sau 

psihologică. Imaginea prototipului mitic e aşadar diseminată, 

resemantizată în discursul publicitar, frizînd kitsch-ul. Mai mult, adăugînd 

şi ecoul acestei campanii, percepută violent în presa culturală, conotată 

drept un „sacrilegiu” îndrăzneala de „a utiliza imaginile celor trei monştri 
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sacri în asemenea ipostaze moderne” (Colectiv 2005) obţinem o imagine 

asupra modului în care publicitatea exploatează un mit cultural, reciclînd 

şi convertindu-l pe traiectoria unui ideal al societăţii de consum într-un 

produs uşor digerabil de către „omul-masă”, cum îl boteza Ortega Y 

Gasset, pe reprezentantul  marelui public consumator de cultură. 

În altă ordine de idei, am încercat să atragem atenţia în această 

lucrare nu doar asupra relaţiilor care se instituie, la nivelul receptării, între 

diferitele modalităţi de asumare a figurii eminesciene în contextul 

discursului publicitar şi a societăţii de consum, ci mai ales asupra 

tendinţei de „convenţionalizare cultural – semiotică, preţul plătit de orice 

valoare autentică” (Daniela Fulga f. a.: 14). Şi ţinînd cont şi de atributele 

lui „homo significans” din perspectiva lui Henry Wald (Henry Wald 

1970: 12) înţelegem mai uşor tendinţa specific umană de a construi 

semnificaţii, de a resemantiza simboluri culturale. Drept consecinţă, 

gestul utilizării imaginii poetului naţional ca figură a discursului 

publicitar e interpretabilă, în logica unei receptări postmoderne, ca 

modalitate de asumare emancipată de perspectivele clişeizate şi 

clişeizante, construită pe o relaţie de exteriorizare. De altfel, imaginea 

publicitară, prin atributul fundamental  „d’une image instituante, qui se 

propose”, „d’image pour autrui” (Georges Peninou 1970: 100) permite 

negocierea pe aceste coordonate a receptării şi provoacă mentalitatea 

colectivă să voteze pentru un alt tip de asociere a figurii eminesciene, 

într-un registru demitizat al „sinelui nostru public.” 

Cu rol de concluzie se mai poate adăuga tentativa degradării, a 

desacralizării (prin utilizare în scop comercial) imaginii clasice, fosilizate 

în memoria colectivă, folosindu-se argumentul conform căruia nimeni nu 

poate avea drept de copyright pe imaginea valorilor din panteonul 

naţional românesc. Deci, orice imagine, într-o societate democratică se 

poate preta oricînd reinterpretărilor. 
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SILVIU MIHĂILĂ 

Anul III, Cluj 

Zoe Dumitrescu-Buşulenga: „Fascinaţia comparatistă”.  

Despre Eminescu în orizontul romantismului german 

„Omul desăvîrşit trebuie să 

trăiască deodată în mai multe locuri şi în 

mai mulţi oameni; lui trebuie să-i fie mereu 

prezente în minte un orizont larg şi 

evenimente felurite. Atunci abia va lua 

naştere acea autentică şi grandioasă 

prezenţă a spiritului care face din om un 

adevărat cetăţean al universului...” 

(Novalis) 

 

Primul cerc. Oglindirea în romantismul german sau 

,,fascinaţia comparatistă” 

Eminescu şi romantismul german a reprezentat pentru Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga o adevărată provocare datorită necesităţii de a 

ancora exegeza la nivel european. Rod al unei munci de mai bine de 

douăzeci de ani, cartea oferă criticului literar prilejul de a aplica textului 

eminescian o viziune comparatistă insolită prin relevarea unor noi 

interpretări ce vizează creaţia eminesciană raportată diacronic spaţiului 

romantic german. Spirit umanist de o mare fineţe profesională, Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga reia, la vremea respectivă, traseul anevoios şi nu o 

dată parcurs (G. Bogdan-Duică, D. Caracostea, G. Călinescu, Sergiu Al. 

George sînt doar cîteva nume literare care au schiţat o posibilă legătură 

între Eminescu şi cultura germană); ea reciteşte contribuţii mai vechi 

pentru edificarea sa şi pentru o construcţie extinsă ca surse, lecturi şi 

afirmaţii bazate pe noi şi seducătoare ipoteze de ordin tematologic şi, mai 

cu seamă, comparatist. Ideea principală a studiului este aceea că întîlnirea 

marelui poet cu valorile germane (filosofie şi literatură în special) a fost 

benefică, mai întîi prin natura catalitică a acestei culturi, de unde şi 

posibilitatea disocierilor şi a proclamării ce-şi afirmă liber originalitatea şi 

substanţa distinctă (cf. Ion Vlad 1986).
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Aşadar, elementul de noutate al acestei exegeze comparatiste 

rezultă din capacitatea de sinteză a eminescologului care, cunoscînd 

bibliografia subiectului, nu se sfieşte de a miza pe ,,dislocări 

interpretative”. Cu alte cuvinte, Zoe Dumitrescu-Buşulenga reevaluează 

concluziile stabilite de criticii de dinainte şi chiar dacă unele interpretări 

aveau rolul de a închide ,,fişierul” Eminescu, (uneori ,,diagnosticul” pus 

strîmtînd orice portiţă spre o nouă abordare comparatistă a relaţiei operei 

lui Eminescu cu romantismul german
30

), criticul face muncă de ,,şantier”; 

documentarea exhaustivă în tratarea şi redescoperirea acelor înrîuriri 

comune operei eminesciene şi romantismului german aduce pe lîngă 

viziunea inovatoare, singulară, şi prezentarea unor argumente serioase 

care de multe ori pot deveni un ,,punct de germinaţie” pentru alte noi 

analize; unghiul de receptare a influenţei germane în opera eminesciană 

poate fi plurivalent rotit; ,,orizontul de aşteptare” este larg deschis. 

Pornind de la capitolul Premise pentru o tipologie, ce deschide lucrarea 

mai sus amintită, Mircea Iorgulescu circumscrie punctul de vedere al 

autoarei în următorii termeni: ,,criticul scoate practic din discuţie 

termenul influenţă, resimţit ca restrictiv şi ineficient, înlocuindu-l cu acela 

de întîlnire, ce poate deveni un concept fertil prin sugerarea unui proces 

de autoidentificare desfăşurat pe baza cunoaşterii aprofundate a celuilalt 

şi a celorlalţi, în cazul lui Eminescu a romantismului german. Nu lipseşte 

nici perspectiva mai largă a istoriei, nici aceea a orizonturilor de aşteptare 

caracteristice epocii” (Mircea Iorgulescu 1986: 10), căci, afirmă autoarea 

în deschiderea volumului: ,,s-au întîlnit în Eminescu, în mod fericit, un 

moment al istoriei româneşti, încărcat de alte necesităţi ale dezvoltării 

decît momentele anterioare, cu o structură individuală mentală şi psihică 

de o natură superioară, consonînd în ţară, parţial cu noua direcţie a 

Junimii, iar în afară cu întreaga lume a culturii transmise prin intermediul 

filosofiei şi literaturii germane romantice” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga 

1999: 30). 

                                                 

 
30

 Ne putem referi la binecunoscuta analiză a lui G. Bogdan Duică, Despre 

Floare albastră-explicare istorică, în Bul. Mihai Eminescu, 1931, pp.18-19; care susţine 

că nu poate fi vorba de nici o legătură motivică sau simbolică între prezenţa ,,florii 

albastre” la Novalis şi la Eminescu. Z. D. Buşulenga demonstrează contrariul. 
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Tot o notă distinctivă a exegezei comparatiste este punerea în 

proiect a spiritului didactic al eminescologului, după înţelegerea critică pe 

care Constantin Cubleşan i-o atribuie: ,,spiritul metodic, umanist al 

distinsei profesoare, face ca întotdeauna organizarea demersului său 

analitic să urmărească, în opera (şi viaţa) poetului, o linie de ascensiune 

cronologică, căutînd a stabili trăsăturile specifice fiecărui moment în 

parte, poetul însuşi fiind înţeles ca un «om prin excelenţă al treptelor» ce 

suie simultan pe toate nivelurile” (Constantin Cubleşan 1994: 166). 

Criticul tinde să creadă că aceste afirmaţii înglobează, in nuce, 

ascensiunea discursului exegetic înţeleasă într-o reală conjunctură ce-l 

prezintă pe Eminescu în plinătatea devenirii sale: ,,ca într-un sistem de 

vase comunicante, fiecare etapă instaurează creator unitate în diversitatea 

altfel descumpănitoare a activităţilor mentale eminesciene. Pe acest 

criteriu se fondează însuşi programul de investigare pe care Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga şi-l denunţă tranşant” (Ibidem: 166). 

Eminescologul înţelege acest demers drept unul iniţiatic, se avîntă în 

spaţiul german conştientizînd că în orice moment, de oriunde, se poate ivi 

ipostaza alterităţii eminesciene ca o formă de definire a propriei existenţe 

creatoare ,,îndreptîndu-ne, aşadar, spre ceea ce nu ştim, ne creăm singuri 

încurajatoarea iluzie a existenţei unor tărîmuri încă virgine, unde am avea, 

poate, şansa nemaipomenită de a descoperi verigi necunoscute, de a spune 

încă ceva, revelator, esenţial pentru natura adîncă a omului şi a substanţei 

operei. Şi cum astăzi sînt aproape spulberate nădejdile scoaterii la lumină 

a unor noi documente probante pentru viaţa şi opera poetului, ne 

întoarcem cu lăcomie spre acel tip de cercetare care ar putea trăda ceva 

din articulaţiile unui tip de gîndire, ale unui demers creator care aruncă 

altfel interdicţii inhibitorii minţilor noastre de rînd. A face cercetare 

comparativă pe opera eminesciană înseamnă, poate, în viziunea unor 

specialişti, a te depărta centrifug de aceea. Dar, pe de altă parte, privind-o 

din afară, din perspectiva unor contacte care au avut calitatea unor opţiuni 

tacite din partea poetului roman, te-ai putea apropia în alt chip de modul 

de funcţionare a capacităţii de evoluare printre influenţe şi de selecţie a 

lor, ai putea circumscrie cu aproximaţie măcar larga arie a întîlnirilor mai 

mult sau mai puţin determinante pentru un spirit atît de liber şi 

neînchipuit de bogat cum a fost acela al lui Eminescu” (Zoe Dumitrescu-

Buşulenga 1989: 283). 
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Ceea ce e cu totul interesant în Eminescu şi romantismul 

german este tocmai această ,,fascinaţie comparatistă” pe baza căreia Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga construieşte universul mitic eminescian: 

,,comparatismul aplicat la Eminescu se cuvine să fie, din capul locului 

unul sans rivages (n. n. ,,fără graniţe”), nu unul de statistici, taxinomii sau 

de orice altă metodă, oricît de modernă, dar la fel de inoperantă. Şi am 

înţeles în ce pas ne aflăm cu metodele noastre comune, dar şi ce utilitate 

reprezintă studiul comparativ în general, zăbovind îndelung asupra 

traducerilor realizate de Eminescu, de la Die Kunst der dramatischen 

Darstellung (Arta reprezentării dramatice) de Heinrich Theodor 

Rötscher, la Kritik der reinen Vernunft (Critica raţiunii pure) a lui 

Kant, şi pînă la fragmentele din Principele de Machiavelli  (capitolele 

XVIII şi XIX)” (Ibidem: 285). Tot autoarea, motivîndu-şi, astfel, încă o 

dată opţiunea pentru oglindirea poetului în romantismul german, ne face 

cunoscut modul în care se construieşte universul eminescian ,,presupune 

ca în mitul amphionic extins, şi arhitectura şi muzica şi poezia şi filosofia 

şi ştiinţa, într-o viziune de totalitate, care depăşeşte un simplu curent 

literar sau o monografie oricît de clară a unui stil (...), poetul aparţine 

tipului de creativitate beethoveniană. El îşi construieşte deci, lent, veşnic 

nemulţumit, perfecţionînd fără odihnă, arhitect, bijutier şi muzician 

tenace, vastul său univers. Arunca orice obiect întîlnit în cale, ca pe un 

metal oarecare, în mereu arzătorul creuzet al minţii sale, ale cărui 

temperaturi de fuziune topeau totul şi aduceau în lumea frumuseţii forme 

noi, nemaivăzute, ale structurilor poetice” (apud Constantin Cubleşan 

1994: 168). Luînd în considerare cele afirmate mai sus, ne întrebăm dacă 

eminescologul nu vorbeşte, printre rînduri, de vestitul cuptor alchimic, de 

factură ezoterică, în care erau aruncate metalele
31

. Şi acum, ne întrebăm 

dacă întreaga coagulare de cunoştinţe şi de experienţe ,,literare” cu care 

Eminescu ar fi intrat în contact, nu a jucat rolul unei asemenea teorii, a 
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 Procesul alchimic presupunea trei faze prima etapă ,,înnegrirea” din lat. 

nigredo corespunde înnegririi, putrezirii, mortificării, în această fază conştiinţa trebuie 

detaşată de simţuri şi îndreptată spre interior; etapa a doua ,,albirea” din lat. albedo, este 

o etapă a sublimării conștiinței corporale eliberate de coagulările ei. Cea de a treia fază 

,,rubificarea” / ,,înroşirea” din lat. rubedo corespunde limitei supreme a disoluţiei cînd 

toate posibilităţile sufleteşti au fost realizate. În urma realizării celor trei etape rezultă 

Opera Magna (Marea Operă), avînd rolul unui elixir al vieţii. 
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unui asemenea cuptor alchimic, de pe urma căruia poetul să-şi fi creat 

întreaga operă; o mare operă care încă rămîne pentru literatura română 

posteminesciană una ce guvernează spaţiul literar, de esenţă etern 

revigorantă şi modelatoare: ca joc al intertextualităţii, al citatului, al desei 

interpretări exegetice (dar nu de fiecare dată reuşită), cu alte cuvinte, al 

definirii şi cultivării sensibilităţii creatoare întru devenire 

,,scriitoricească” pentru cei de după el. 

Plecînd de la premisa că exegeza eminesciană raportată la 

romantismul german este pentru Zoe Dumitrescu-Buşulenga ,,una fără 

graniţe” (sans rivages), aşa cum deja am arătat mai sus, am încercat să 

organizez acest univers de influenţă comparatistă apelînd la cercurile 

concentrice. Eminescu apare în lucrarea academicianului oglindit în trei 

cercuri concentrice, iar discursul exegetic este surprins ca un tot ce 

gravitează şi se construieşte în jurul acestor cercuri. Parafrazînd cuvintele 

Ioanei Em. Petrescu, am putea spune ca această viziune comparatistă a 

cercurilor concentrice corespunde unui model cosmologic, adică 

,,expresiei sentimentului existenţei în lume, a raporturilor originare pe 

care fiinţa le stabileşte cu universul” (Ioana Em. Petrescu 2005: 45) în 

acord  cu modelul ,,oficial” al epocii. Metoda situării lui Eminescu în 

funcţie  de cele trei cercuri concentrice o putem numi una deductivă, 

deoarece Zoe Dumitrescu-Buşulenga poartă analiza comparativă din 

aproape în aproape (fiecare cerc îl anticipă pe celălalt), totodată, foloseşte 

ca procedeu de cercetare fapte şi cunoștințe generale, valide din punct de 

vedere istorico-literare şi, astfel, reuşeşte treptat să îşi situeze analiza 

dinspre general spre particular.  

Primul cerc l-am putea numi ,,cercul eminescian”, şi el este 

constituit de capitolul Premise pentru o tipologie, în care exegeta se 

ocupă de datele şi sursele sigure prin care poetul naţional a intrat în 

contact cu literatura germană: de la anii copilăriei şi ai formării 

intelectuale pînă la anii creaţiei ce vizează atît traduceri sau lecturi din 

anumiţi scriitori germani (I. Kant, A. Schopenhauer, T. H. Rötscher, 

Viktor Scheffel, Adolf Friedrich Graf von Schack, P. Heyse, Th. Storm şi 

alţii) cît şi propriile mărturisiri de pe marginea manuscriselor sau din 

corespondenţa întreţinută în anii maturităţii.  

Al doilea cerc este reprezentat de ,,spaţiul şi cultura germană” şi 

cuprinde capitolul Scurtă sinteză a romantismului german, prin care 
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eminescologul îşi propune să configureze nu o înşirare teoretică de nume, 

evenimente şi ideologii germane la pură întîmplare sau după o ierarhie 

estetică, ci după cum mărturiseşte, autoarea este interesată de ,,cercetarea 

unei analogii tipologice între Eminescu şi romanticii germani, nu-l vom 

alipi defel pe marele poet român la un mod străin de existenţă, de gîndire 

şi creaţie, ci vom încerca să desluşim acel gen proxim sub al cărui generic 

se situează în chip fericit, şi el, şi cei mai însemnaţi dintre romanticii 

europeni. De aici încolo nu-l vom mai alătura lor decît pentru a sublinia 

ceea ce-l particularizează în raport cu ei, creîndu-i profilul inconfundabil 

naţional şi individual, realizat însă cu discreta şi hotărîtoarea lor înrîurire” 

(Zoe Dumitrescu-Buşulenga 1999: 31-32). Spaţiul romantic german 

subliniază, aşadar, acele teme, idei, motive poetice de recurenţă comună, 

mai exact exegeta se îndreaptă înspre acele particularităţi comparatiste ce 

vor fi desăvîrşit şi minuţios analizate în cadrul celui de al treilea cerc. 

Aceste elemente comune (topoï) ne sînt înfăţişate în direcţiile de 

desfăşurare a romantismului german sub auspiciile celor mai importante 

şcoli, precum: Şcoala de la Jena  şi Şcoala din Heidelberg, ce au 

contribuit la formarea unor scriitori celebri, care reprezintă subiectul de 

discuţie al celui din urmă cerc. 

Fără îndoială, demersul comparativ propriu-zis se cristalizează în 

cel de al treilea cerc, deoarece este locul unde poetul naţional este 

confruntat cu ,,spiritele” germane de mare anvergură creatoare în epocă; 

este vorba în principal de Jean Paul Richter, Hölderlin, Novalis, Bréntano, 

Arnim, Görres, Creuzer, Eichendorff, iar pe alocuri se face trimitere şi la 

Goethe, Schiller, fraţii Schlegel, Tieck şi alţii. Cel de al treilea cerc se 

naşte mai exact din ,,intersecţia” celorlalte două cercuri, aşa încît pe lîngă 

dispunerea concentrică a cercurilor, ele se află şi în raport de 

interdependenţă. În acest cerc, scriitorii germani sînt prezentaţi la scenă 

deschisă, deoarece eminescologul îi ,,pîndeşte” cu oglinda, metaforic 

vorbind, în locurile cele mai profunde ale gîndirii lor creatoare. Ceea ce 

rezultă este o ,,dezlegare” minuţioasă la cunoaştere, ce îi permite 

criticului să stabilească raporturi comparatiste între aceştia şi Eminescu. 

Aşadar, numim al treilea cerc ,,cel al confluenţelor literare”, la care 

Buşulenga se raportează sau mai bine zis îl raportează pe marele poet 

român, în perimetrul unei analize ce vizează doar acele ,,locuri comune” 

(puncte de intersecţie) prezente în operele celor doi: se identifică ,,locul 
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comun” în ambele situaţii cu observaţii de comprehensiune la nivelul 

textului sursă şi, apoi, urmează o adevărată pledoarie a exegetei pentru a 

identifica în ce măsură poate fi vorba de un ,,împrumut” literar (demersul 

urmăreşte identificarea tuturor faţetelor care se suprapun dar şi a 

nuanţelor de diferenţă ce compun, dacă e cazul, ,,locul comun”). 

Vorbind despre cercurile concentrice, sferice, aflate în raport de 

interdependenţă la Eminescu, ,,mişcarea astrelor generează, ca în Divina 

Comedie, dulcea muzică de sfere [...] Ea este în însăşi osatura lumii, în 

arhitectura ei, fiind intrinsecă armoniei lumii” (Zoe Dumitrescu-

Buşulenga, Iosif Sava 1986: 173-173), ajungem la teoria susţinută de 

Ioana Em. Petrescu care dezbate pe larg doctrina muzicii sferelor. 

Explicaţiile propuse de Ioanei Em. Petrescu se pliază perfect pe fundalul 

comparatist al viziunii buşulengiene, susţinînd ideea de ,,comuniune” a 

fiinţei eminesciene cu spiritul Lumii, implicit cel european, al 

romantismului german: ,,modelul cosmologic pitagoreic, cristalizat de 

Platon, modificat neesenţial de Aristotel, organizat şi dezvoltat de 

Ptolemeu, îmbogăţit – în epoca elenistică, în Evul Mediu şi în Renaştere – 

cu  elemente gnostice sau creştine (...) ca viziune a universului sferic, a 

cărui lege e armonia muzicală (muzica sferelor), a cărui mişcare e dansul 

sau rotirea ritmică a aştrilor, al cărui prim mobil este intelectul divin 

(Sufletul lumii la Platon, Unu la gnostici) şi ale cărui motoare celeste sînt 

inteligenţele angelice, guvernînd ca suflete ale corpurilor cereşti mişcarea 

prin care lumile adoră intelectul divin. Dincolo de inerentele modificări 

,,tehnice” de la o epocă la alta, modelul cosmologic sferic propune o 

viziune muzical-armonioasă şi inteligibilă a universului. În aceast 

cosmos, fiinţa umană nu se poate simţi străină, pentru că ea se ştie 

consubstanţială cu marea fiinţă a Lumii...” (Ioana Em. Petrescu 2005: 19). 

Tot de muzica sferelor aminteşte şi G. Călinescu – ,,ipoteza muzicii de 

sfere este străveche, Pythagora, pentru care inteligibilitatea universului 

şedea în număr, sfericul fiind totodată figura cea mai perfectă, îşi 

închipuia un univers mişcîndu-se circular în jurul focului central” (G. 

Călinescu 1969: 143) – în viziunea căruia, focul central ar putea fi asociat 

cu romantismul german, ,,pilon” al influenţelor, în jurul căruia gravitează 

universul eminescian. 

Oglindirea orizonturilor creaţiei eminesciene în romantismul 

german (,,text în oglindă”) se realizează în două tipuri de legături, după 
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cum arată Zoe Dumitrescu-Buşulenga: ,,una din ele, de contact şi 

cunoaştere predominant teoretică; cealaltă, de pătrundere practică, prin 

trezita sensibilitate specifică, în atmosfera generalizată de către romanticii 

tîrzii printr-o tematică specifică şi o fermecătoare muzicalitate a 

cuvîntului. Prima l-a dus în preajma celor mai mari din Jena ori 

Heidelberg, ce de-a doua l-a introdus în climatul romantic propriu-zis, 

mai tîrziu constituit, dar mai omogen prin generalizarea cîştigurilor lirice 

ale limbajului poetic din aria germană, pînă în capitala bavareză şi pînă la 

Viena. Printre aceia a gîndit îngemănat la filosofie, estetică, arte, poezie, 

antropologie, etnografie şi folclor, printre aceştia din urmă a înţeles deplin 

eufonia ca valoare intrinsecă a creaţiei poetice, şi şi-a îngăduit libertatea 

de a se opri pe un motiv, pe un vers, pe o imagine, ba chiar pe un titlu, pe 

care le-a înălţat într-o ordine mitopoetică proprie, atît de înaltă şi de 

autonomă, încît punctele de plecare rămîn undeva jos, uitate şi 

neînsemnate” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga 1999: 82-83). Ceea ce 

eminescologul doreşte să evidenţieze este modul ingenios al poetului de 

„a prelucra” universul romantic german, oglindirea acestui univers în 

imaginarul eminescian presupune o resemantizare, o reinvestire cu sens, 

de cele mai multe ori, a „locurilor comune”. Prin urmare, termenul de 

,,oglindire” se instalează în gîndirea creatoare eminesciană într-o nouă 

percepţie de reflecţie a universului romantic german. De aceea, 

,,oglindirea în cercurile concentrice” propune, pînă la urmă, metoda unui 

nou mod de construcţie a lumii eminesciene, printr-un sistem propriu de 

„topire” a influenţelor romantismului german într-o viziune personală 

asupra lumii şi asupra lui însuşi: ,,oglinda comportă aşadar multiple 

interpretări, ca «simbol tipic al literaturii şi artei mimetice» (...), oglinda 

constituie, totodată, şi un simbol magic, ea este, începînd cu simpla 

inversare stînga-dreapta a imaginii şi terminînd cu proprietăţile sale 

telescopice şi reflectorizante, (...) o dezvoltare «în forme de expresie» şi o 

întoarcere «în unitate» (în semn),” (Călin Teutişan 2006: 9). Căci, „ceea 

ce «vede» Eminescu în peisaj nu sînt semnele realului înregistrate 

mimetic, ci sensul lor ascuns, noumenal, dezvăluit privirii vizionare” 

(Ioana Em. Petrescu 1989: 60). 

Întrucît „viziunea comparatistă” propusă de Zoe Dumitrescu-

Buşulenga în această lucrare corespunde unui instrument de exegeză cu 

multiple deschideri şi bogate inovaţii în aria de cercetare comparatistă, 
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lecţia de „eminescologie” lansată de Zoe Dumitrescu-Buşulenga se 

doreşte a fi una concept-oriented („orientată [către] concept”), pentru că, 

exegeta aplică inteligent perspectiva teoretică a romantismului german la 

Eminescu, rezultatul fiind o demonstraţie adecvată a teoriei pertinente 

susţinute de Ioana Bot care face cunoscută „problema majoră a 

eminescologiei (ce) rezidă în conservarea unei atitudini şi a unui interes 

ştiinţific învechite, interbelice, de vechi lansonism recoafat. (...) studiile 

„despre Eminescu” sînt, cel mai adesea, author-oriented (se ocupă de 

Eminescu, de opera lui, nu de anumite probleme interesante pentru 

poetică, istorie literară, stilistică etc., pentru care Eminescu ar fi un 

exemplu interesant, alături de altele), în loc să fie problem-oriented sau, şi 

mai bine, concept-oriented. Ele (n.n studiile author-oriented) ne spun în 

concluzie ceea ce ştiam deja, anume că Eminescu e un scriitor mare. Sînt 

autiste, monologice şi destinate incomprehensiunii la un nivel realmente 

de performanţă a specialităţii” (Ioana Bot 2007: 20). ,,Şi totuşi, principala 

problemă a studiilor consacrate lui Eminescu rămîne, după un secol de 

posteritate, aceasta: a orientării lor fundamentale; majoritatea bibliografiei 

«eminescologice» rămîne, ca în vremea lui Maiorescu ori Gherea, 

«orientată [către] obiect», iar nu, cum ar trebui, «orientată [către] 

concept” (Ibidem: 24). 

În concluzie, conceptul de ,,comparatism” pe care Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga îl aplică universului eminescian, este, fără-

ndoială, unul concept/problem oriented, căci, a studia filiaţiile 

romantismului german în opera lui Eminescu înseamnă a urmări felul în 

care conceptele acestei filosofii mai pot, la sfîrşitul secolului al XIX-lea 

european şi la sfîrşitul romantismului, să mai constituie o grilă de 

percepere a realităţii, ceea ce impune lucrarea drept una de referinţă.
32
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 Importanţa studiului lui Zoe Dumitrescu-Buşulenga este exprimată de Ştefan 

Melancu printr-o asemănare de viziune comparatistă: „autoarea acestui studiu 

redefineşte, pe urmele lui Călinescu, raportul poetului cu literatura germană (mai exact, 

cu romantismul german), într-o lucrare bine documentată, tinzînd spre a da culturii 

noastre, şi, în particular, momentului Eminescu, ceea ce Ricarda Huch, de pildă, oferea 

culturii germane (şi nu numai germane) prin bine cunoscutul său Romantismul 

german” (Ştefan Melancu 1999: 13). 
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VICTORIA LAZARI 

Anul III, Chişinău 

Configuraţii ale personajului în proza eminesciană: 

între intimitate şi exterioritate 

A crea o lume textuală înseamnă a te deschide spre lector şi a 

comunica, prin ceea ce scrii, o parte a conştiinţei şi imaginaţiei creatoare. 

Acest proces porneşte de la intenţionalitatea autorului de text şi tot ce se 

proiectează în scriitură este expresia gîndirii şi simţirii sale. „Literatura se 

adresează, aşadar, după cum rezumă Alexandru Muşina, nu nivelului 

social al vieţii trăite de noi, ci acelui intim, cel adevărat.  Arta este o 

comunicare a acestei identităţi intime” (Alexandru Muşina 1997: 142). 

O proiecţie a personalităţii autorului de text este personajul. 

Indubitabil, personajul reprezintă o instanţă fictivă, o porta-voce a 

autorului care l-a creat, însă el capătă identitate după ce este conturat şi 

determinat ca unitate structurală, dar şi ca entitate umană de o valoare 

estetico-simbolică. Numit de Bremond „rol”, de Greimas „actant”, de 

Todorov „agent”, personajul fictiv „se reduce la ceea ce autorul ne spune 

despre el sau la ceea ce autorul ne prezintă în legătură cu el” (Oswald 

Ducrot, Jean-Marie Schaeffer 1996: 486). Toate „vocile” sînt emanaţii ale 

autorului care le inventează şi le orchestrează, modulîndu-şi, prin ele, 

propria voce. Ceea ce comunică autorul prin text este o faţetă a intimităţii 

lui, o proiectare a interiorului în scriitura, ce devine exteriorizarea 

intimităţii sale. Pot fi analizate, deci, configuraţiile personajului din proza 

eminesciană nu doar din punctul de vedere al paradigmei tradiţionale 

(visul, dedublarea, scindarea, reveria), ci şi din cel al raportării acestora la 

gradul de intimitate/exterioritate a autorului – creatorul de personaje şi la 

gradul lor propriu de intimitate/exterioritate pe care îl dobîndeşte, 

devenind o entitate autonomă în textul literar. Considerările noastre le 

reperăm, în primul rînd, pe concepţia de personaj literar în calitatea lui de 

„persoană”, fie şi fictivă, imaginată. Toate personajele, (oricît s-ar baza pe 

observarea exteriorităţii şi oricît ar fi de diferite, atît între ele cît şi faţă de 

concepţiile, impulsurile celui ce le inventează) îşi au germenele în 
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interiorul său. Conştiinţa autorului le dă o voce, un destin. Conturîndu-se 

în calitate de construct, eul creat îşi asumă propria identitate, vorbeşte, 

acţionează, chiar dacă ne dăm bine seama de abilitatea regizorală a celuia 

care îi stă în spate – autorul. Fiind doar gîndit, proiectat, el deja face parte 

din intimitatea eului care l-a creat, iar în fine, cînd opera e plăsmuită, 

începe existenţa în sine şi pentru sine a personajului. 

Aventura eului complex din proza lui Eminescu începe odată cu 

existenţa lui în sine şi pentru sine, însă geneza conceptului de eu ca 

personaj, cu toate configuraţiile pe care i le găsim şi i le atribuim, se află 

în faza lui embrionară, indisolubilă de matricea auctorială. Identitatea 

autorului, fiind şi ea o însumare de euri (Freud remarcînd că „Eul nu este 

unul”) se exteriorizează în text prin asumarea a ceea ce C. Parfene 

numeşte „pluralitatea vocilor în cadrul unei conştiinţe unitare” (C. 

Parfene 1993). Predispoziţia de a diversifica identitatea complexă este 

generată de disponibilitatea oricărui ins de a se imagina, de a se simţi sau 

de a se dori pe sine în mai multe variante, deci ca Euri virtuale, activate în 

reverie, vis, monolog interior etc. 

Eului romantic nu-i este străină această pluralitate de voci care 

poate fi caracterizată în două aspecte: „profunzimea eurilor ca diversitate 

a trăirilor, impulsurilor, închipuirilor în mai multe ipostaze şi dorinţa de 

desăvîrşire a uneia din calităţile considerate de persoană drept capitale, cu 

condiţia păstrării individualităţii” (Ibidem). Anume această caracteristică 

a eului ţinem să o explorăm la personajul romantic: integritatea pe care o 

are în toată complexitatea lui şi o tendinţă pe care am defini-o 

eterogenitate prin unitate. În aceasta ar consta viziunea lui Eminescu 

asupra persoanei: el proiectează personaje care ar avea menirea să-i 

descopere intimitatea, fiind produsul exteriorizării lui prin operă, însă nu 

se înscrie decît în aceeaşi zonă a intimităţii sale, a relaţiei cu sinele. 

Interesantă e sub acest aspect ideea lui C. Parfene: „Polifonia persoanei 

lui Eminescu e prea puternică şi complexă, de aceea el s-a proiectat pe 

sine în multiple ipostaze interşanjabile”. 

Pînă aici am încercat a stabili o relaţie între ceea ce putem numi 

intimitatea şi exterioritatea autorului în raport cu entităţile fictive pe care 

le-a creat în operă. Deducem că prin scriitură, personalitatea autorului îşi 

trasează sfera exteriorităţii sale, îşi manifestă gradul său de exteriorizare, 

însă, creaţia sa rămîne a fi o parte integrantă şi indisolubilă a lumii sale 
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intime. Filozoful Emmanuel Levinas, vizînd aceste două concepte, afirmă 

că intimitatea e privită ca interiorizare şi exterioritatea ca exteriorizare.  

În continuare, extindem ideea privitor la încadrarea eului în sfera 

intimităţii şi exteriorităţii, pornind de la configuraţiile pe care le ia şi 

dimensiunile la care accede personajul din proza eminesciană. 

Personajului romantic pe care îl prezintă Eminescu îi sînt proprii căutarea 

de sine, setea unei cunoaşteri absolute, transcenderea, proiectarea în alte 

entităţi prin dedublare, metempsihoză, scindarea, introspecţia, evadarea 

din realitate prin vis, reveria etc. Aceste aspecte au fost discutate în 

exegeze şi ţinem să ne oprim la ele în măsura în care ne interesează 

aplicabilitatea lor la tema noastră generală.  

Fernando Pessoa distinge  între lumea imaginarului (internă) şi cea 

a „realului” (externă): „Noi avem, cu toţii, două vieţi: cea adevărată, cea 

pe care o visăm în copilărie, pe care continuăm să o visăm şi adulţi, şi cea 

falsă, cea pe care o împărtăşim cu ceilalţi, viaţa practică, viaţa utilă, cea 

pe care o sfîrşim într-un sicriu” (apud Alexandru Muşina 1997: 142). 

Aşadar, lumea „realului”, exteriorul, socialul de care este încorsetat eul 

eminescian nu-l satisface în aspiraţiile lui şi acesta găseşte alte căi de a 

ieşi din realitatea incompatibilă cu natura sa interioară. Lumea la care 

accede este, astfel, cea dintîi pe care Pessoa o numeşte internă, adică ce 

ţine de intimitatea lui, de dorinţele lui – cea imaginară. Găsirea acestui 

refugiu reprezintă o alternativă a eului care, nesocializat, nepragmatic şi 

de o excepţională fragilitate morală, ajunge a se proiecta în vis.  

Visul romantic reprezintă o „coborîre în eul cel mai ascuns, cu 

scopul de a cunoaşte esenţa lumii (cum pentru Novalis, de exemplu, «eul 

este enigma dezlegată a lumii»)” (Marin Mincu 2000). Visul, în accepţia 

sa de proiectare a eului într-un alt timp şi spaţiu, este un fenomen 

recuperabil pentru sentimentul acestuia de inaderenţă la mediul în care se 

află iniţial. Dorinţa de a se proiecta pe sine într-o altă dimensiune ţine la 

fel de intimitatea eului: revenim la ceea ce M. Mincu susţinea că e 

„coborîre în eul ascuns”, adăugînd cuvintele personajului Dionis „În 

faptă, lumea-i visul sufletului nostru”. Intenţionalitatea acestei 

transfigurări a fiinţei şi a transpunerii ei într-o altă dimensiune este de a 

modela ordinea realităţii, a găsi exteriorităţii sale, marcate de contactul cu 

realitatea contemporană ostilă, reversul medaliei – proiecţia acesteia în 

interioritate, viziunea ei subordonată propriilor dorinţe, gînduri, pentru că, 
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subliniază Ioana Em. Petrescu, aventurile fantastice din Sărmanul Dionis 

sînt nişte aventuri ale gîndirii. De aici, sinonimia între vis şi gîndire, o 

gîndire în care eul îşi regăseşte libertatea, iar universul – echilibrul. 

„Visarea” ca reverie (disociere făcută în  Edgar Papu 1974: 26) este o 

încercare a gîndirii de a-şi redobîndi libertatea, anihilînd agresiunea lumii 

„înfiinţate”. Astfel, pentru Dionis, Bucureştiul nocturn face loc spaţiului 

selenar, fata din casa de vizavi devine cea care primeşte la gît în formă de 

mărgăritar lumea întreagă etc. Crearea unei aşa-numite „realităţi 

alternative” sfîrşeşte, însă, prin a descoperi că singurul univers 

compensativ accesibil este cel al iubirii. Aici ne ciocnim de o altă situaţie: 

se pare că, în sfîrşit, intimitatea face loc alterităţii, însă acceptarea 

celuilalt, în cazul dat, a fiinţei iubite, este la fel o manifestare a dorinţei de 

a crea un univers intim, de a rămîne în acelaşi cerc închis.  

O altă ieşire din sine în scopul cunoaşterii de sine este 

multiplicarea. Am invocat aici fenomenul, deoarece aderăm la concepţia 

privind eul multiplu pe care o expune A. Muşina în Eseu asupra poeziei 

moderne. În viziunea cercetătorului, atît eul scindat, cît şi eul dedublat nu 

sînt decît nişte variante, trepte spre afirmarea unui eu multiplu, eul plural. 

Eul scindat, aşadar, e «tăiat în două», trăieşte o existenţă împotriva 

naturii şi aspiraţiilor sale cele mai intime, dar este obligat la această 

experienţă. Uneori, printr-un acces de eliberare verbală a personajului îi 

descoperim intimitatea şi condiţia lui de scindat: „O! Dac-ai cunoaşte tu 

cît de puţin sufletul meu acesta, …nu-ţi poţi imagina cît e de pustiu, cît e 

de deşert în el[…]Nu mai simt nimic, şi cînd mai pot stoarce o lacrimă 

din ochii mei mă simt ferice. Ai văzut acel înger (Sofia), ei bine, acel 

înger iubeşte c-un amor lumesc pe un demon rece, palid, cu inima de 

bronz, pe mine. Şi eu…eu n-o pot iubi. Stele-n ceri, amoruri pre pămînt, 

numai în noaptea mea neci o stea, numai în sufletul meu… neci un amor. 

Cîteodată numai aud bătăile pustiitului meu suflet […]cîteodată mai simt 

şi eu!” (Geniu pustiu). 

Scindarea eului se poate manifesta prin monologul interior unde, 

intim cu sinele, acest eu se autodenunţă, îşi scanează propria personalitate 

prin introspecţie. „Bergson a considerat introspecţia ca pe însăşi metoda 

metafizicii, capabilă să ne deschidă căile către ―eul profund‖, către 

―durata interioară‖ şi către intuiţia absolutului” (Julia Didier 1999: 

162). Ceea ce face personajul pare a fi o interiorizare reflexivă, o 
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încercare de a descoperi posibilităţile eului şi limitele pînă la care poate 

ajunge condiţia lui de eu socializat. Geniul la Eminescu însă nu este o 

identitate care şi-ar circumscrie existenţa „cercului strîmt”, pămîntesc 

(aşa cum îl numeşte în Luceafărul). Atestăm o limitare a exteriorizării 

eului eminescian prin interiorizare şi solitudine, prin neacceptarea 

alterităţii decît în raport cu legile sale interioare, iubita, de exemplu, 

trebuind să se substituie cercului lui intim, care nicidecum nu lasă să se 

interfereze cu ceea ce am numi intimitatea celuilalt: „Lasă-mă în mîndria 

şi răceala mea. De ce vrei tu să mă cobor de pe piedestal şi să mă 

amestec cu mulţimea? Eu mă uit în sus[…], fii steaua cea din cer – rece 

şi luminoasă! – ş-atunci ochii mei s-or uita etern la tine!” (Cezara). 

În felul acesta, abordînd şi problema dedublării ca pe o limită a 

eului între intimitate şi exterioritate, e de remarcat că personajul 

eminescian are, intrinsec, în natura sa, ca şi oricare altă identitate, sinele 

intim şi alter ego-ul (Claude Dubar 2003: 190). Acestea sînt „identităţi 

pentru sine” (cum le numeşte Claude Dubar) care rezultă dintr-o 

interiorizare reflexivă, dintr-un proces de „conştientizare”. Astfel, eul 

poate presupune proiecţia într-un alt eu, unul din exterioritate (pentru că e 

perceput ca o altă identitate, autonomă), dar care ţine la fel de intimitatea 

sa, de vreme ce e o imanenţă, o parte indisolubilă a aşa-numitului eu 

primar. Strînsa legătură poate fi demonstrată prin aceea că în proza lui 

Eminescu aceste naturi apar ori ca gemene, elemente aproape 

„magnetice” ale unui întreg, care se simt şi se influenţează reciproc 

(Avatarii faraonului Tlà), ori ca „naturi catelinare” (acesta fiind şi primul 

titlu al operei Geniu pustiu), ori ca identităţi diferite, acţionînd în spaţiu 

şi timp diferit, dar care sînt sub un acelaşi însemn spiritual şi ontologic 

(Dan/ Dionis). Fiind avatarii unui eu plural sau multiplu, aceste variaţii 

presupun între ele un liant, o coerenţă. În acest sens A. Muşina observă: 

„Dacă vrem «coerenţă», va trebui să acceptăm un eu multiplu. Dacă unui 

individ îi atribuim un singur eu, va trebui să acceptăm incoerenţa 

imanentă a acestuia” (Alexandru Muşina 1997: 143). Afirmaţia este 

valabilă, dacă e să ne raportăm la pluralitatea de euri concepute de către 

autor care se situează în cercul intimităţii sale, fiindcă exprimă ipostaze 

transfigurate artistic ale propriului eu, care, ca şi personajul creat, tocmai 

prin aceasta devine complex.  
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 Preocupat de latura autentică a relaţiei cu celălalt, Lévinas caută 

punctele de afirmare a ipseităţii prin întîlnirea cu altul, acestea putînd fi 

raportate la afirmarea intimităţii personajului eminescian prin 

excludere/negarea deschiderii spre celălalt, spre alteritate. Lévinas 

notează, aşadar, că „nevoia împlinită generează plăcere şi dependenţă 

fericită - aceasta fiind o ipostază a întîlnirii cu celălalt. Bucuria sinelui, 

dragostea de viaţă, plăcerea sînt situaţii care consolidează sinele fără a-i 

asigura o existenţă închisă; ele creează impresia de suficienţă.” 

(Emmanuel Levinas 2000). Prin ele omul capătă conştiinţa unui loc 

individual, conştiinţa locuirii, adică sentimentul familiarităţii cu lumea, 

prin faptul că îi poate opune intimitatea, locul sinelui. Lipsit de aceste 

condiţii, avînd sentimentul inaderenţei şi inadaptabilităţii provenit din 

limita între lumea lui şi lumea celorlalţi, exterioară lui, pesimist şi 

nemulţumit de condiţia sa, personajul ajunge să aibă o criză a alterităţii, 

închis fiind în propria intimitate.  

Lévinas afirmă că iubirea reprezintă o altă cale de conciliere a 

acestui conflict dintre libertatea interioară şi îngrădirile exterioare, 

deoarece ea înseamnă întoarcere spre sine şi dorinţă de altul şi de sine 

însuşi (exprimată prin procreare). „Erosul opreşte întoarcerea spre sine şi, 

prin aceasta, eliberează fiinţa de povara singurătăţii, dar nu conduce la 

dizolvarea sinelui în celălalt.” (Ibidem). Exact aceasta se întîmplă cu 

personajele-genii plăsmuite de Eminescu: dragostea lor este o dorinţă ca 

celălalt să adere la universal său intim, să fie contemplat şi adorat,  dar 

nicidecum nu presupune dizolvarea sinelui în altul. 

Or, am putea constata că personajul, în calitate de element, 

construct al textului (formă de comunicare a autorului cu lectorul), este o 

expresie a intimităţii eului care este personalitatea acestui autor. El şi-o 

exprimă prin cuvînt care constituie, în sine, un mod de manifestare a 

alterităţii. 

În comunicare, aspect al exteriorităţii, prin cuvînt, omul nu 

explică, ci doar participă, este prezent în cuvîntul său. Din acest motiv, 

cuvîntul rostit nu are atît forţa de a stabili contacte (directe, mai ales prin 

medierea discursului literar), cît pe cea de a se constitui în act de 

autoidentificare. Pentru Eminescu, scriitura este aici o manifestare a eului 

său şi sînt naturale, de fapt, multiplele similitudini pe care le găsim în 

condiţia eului real, geniul eminescian, şi eul proiectat în personajele 
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centrale ale operei sale, proiecţii ale propriului eu care îi alcătuiesc şi îi 

complinesc intimitatea sa.  

Mihai Eminescu, aşadar, cu toate că prin acţiunea de a scrie 

manifestă deschidere spre exterioritate, nu face decît să-şi păstreze 

intimitatea eului, să se proiecteze pe sine prin multitudinea de alte euri 

din proza scrisă.  
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                               exterioritate intimitate 
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ILIE MOISUC 

Master II, Iaşi 

Epigonul interior 

„Căci ce-i poetu 'n lume şi astăzi ce-i poetul?” 

 

I. Epigonii şi interpretarea canonică sau ce ne facem cu 

textele despre care (pare că) s-a spus deja totul 

Ca în cazul oricărui mare creator, una dintre problemele cele mai 

importante ale receptării operei eminesciene o reprezintă accesibilitatea 

înşelătoare, lizibilitatea fără rest a unor texte care par că nu (mai) ascund 

nimic şi care se integrează, de la primele lecturi, într-un automatism 

interpretativ cu valoare axiomatică. Există, în discursul eminescologiei 

mai vechi sau mai noi, numeroase texte clasate, în jurul cărora consensul 

tacit al comunităţii hermeneutic a ţesut o pînză de adevăruri şi de evidenţe 

care par să epuizeze posibilitatea reacţiilor critice. În faţa acestui monopol 

interpretativ există trei tipuri diferite de reacţii exegetice. În primul rînd 

sînt cei care, ignorînd voit sau nu deja-spusul despre un text, se trezesc că 

reinventează roata sau că descoperă primii antiteza pe care se construieşte 

poemul Epigonii. În al doilea rînd, sînt cititorii care îşi asumă conştient 

epigonismul interpretativ, care ştiu că esenţialul a fost deja spus şi că 

singura posibilitate de înnoire ţine de tiparul temei cu variaţiuni. În fine, o 

a treia posibilitate de răspuns critic în faţa textelor despre care s-a zis totul 

este reacţia polemică, punerea în discuţie a evidenţelor de suprafaţă şi a 

pseudo-bunului-simţ în spatele căruia se ascunde de multe ori 

comoditatea. Dacă prima atitudine nu se poate numi critică, celelalte două 

sînt întru-totul îndreptăţite, avînd în vedere ca actul critic se întemeiază pe 

o sumă de alegeri ideologice şi metodologice în funcţie de sensibilitatea, 

interesele şi prejudecăţile fiecărui interpret. 

În ceea ce priveşte poemul Epigonii, reacţia critică de asumare 

conştientă a „canonului hermeneutic” poate fi ilustrată cu lectura 

heraldică realizată de Iulian Costache în Eminescu. Negocierea unei 

imagini – construcţia unui canon, emergenţa unui mit (Iulian Costache 

2008). În capitolul Negocierea identităţii genealogice: Epigonii . scutul 
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poetic eminescian, eminescologul se integrează într-o tradiţie 

hermeneutică care consideră ca poemul se încadrează în tema trecutului 

de aur: „Critica a stabilit (…) rezonanţa pe care o are tema mitului vîrstei 

de aur în poemul Epigonii. (…). Preluînd certitudinea înscrierii tematice a 

poemului, am încerca avansarea, sub beneficiu de ipoteză, a unei lecturi 

care să vină, de fapt, în susţinerea aceleiaşi idei. Căci dacă e limpede că în 

acest poem avem o ilustrarea temei trecutului de aur, n-ar fi cu totul 

riscantă, credem, realizarea unei analogii cu o ştiinţă a trecutului, aşa cum 

a fost numită heraldica.” (Iulian Costache 2008: 259-260). Acest citat nu 

a fost adus în discuţie pentru a pune cumva la îndoială demersul 

hermeneutic al eminescologului, demers legitim şi atractiv prin 

argumentele şi metoda critică folosite, ci pentru a ilustra un anumit tip de 

supunere voită la interpretarea canonică. Prin folosirea unor sintagme şi 

structuri lexicale din sfera certitudinilor şi adevărurilor general valabile 

(critica a stabilit, certitudinea înscrierii tematice, e limpede) discursul 

critic capătă autoritate şi relevanţă epistemologică, prin folosirea 

argumentului autorităţii. 

 

II. Epigonul interior. Pentru o mai bună înţelegere a 

viziunii eminesciene despre poezie 

Analiza noastră s-a născut dintr-o reacţie polemică la această 

certitudine care înscrie, o dată pentru totdeauna, textul eminescian într-o 

tradiţie infailibilă. Chiar dacă mitul vîrstei de aur este foarte important 

pentru înţelegerea Epigonilor, există şi alte posibilităţi de abordare a 

acestui text despre care pare că nu ar mai fi multe de spus. Pariul critic al 

eseului nostru vizează tocmai această altă posibilitate de înţelegere. Fără 

să negăm interpretarea canonică, imposibil de refuzat datorită evidenţelor 

textuale pe care se sprijină, vom propune un traseu interpretativ alternativ, 

prin care vom arăta că poemul în discuţie se poate integra unei alte 

direcţii exegetice decît aceea a antitezei trecut-viitor, fie şi sub forma ei 

mitică (vîrsta de aur vs. vîrsta de fier). De altfel, această nouă lectură nu 

s-a ivit precum Atena din capul lui Zeus; ea se sprijină pe unele ipoteze 

critice ale unor eminescologi de prestigiu. Este vorba despre Ioana Em. 

Petrescu cu distincţia binecunoscută între vîrsta gîndirii mitice şi vîrsta 

gîndirii critice (Ioana Em. Petrescu 2001) şi Dumitru Irimia cu analiza 

poeticii vizionare care ar structura viziunea din poemul Epigonii 
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(Dumitru Irimia 2008: 5-14). În continuarea intuiţiilor celor doi exegeţi, 

vom construi propria noastră viziune pornind de la următoarea ipoteză: 

poemul Epigonii tematizează liric nu doar opoziţia între trecutul de aur al 

scripturilor române şi prezentul unei generaţii lipsite de idealuri, ci 

oscilaţia între două moduri distincte de asumare a poeziei şi a lumii, două 

moduri care organizează întreaga viziune eminesciană despre relaţia 

triadică Logos-Cosmos-Anthropos. Cu alte cuvinte în Epigonii este vorba 

despre „coexistenţa tensionată în fiinţa poetică eminesciană a două 

moduri de a fi ale poeziei” (Dumitru Irimia 2008: 8). Epigonii din acest 

text pot fi înţeleşi ca o încarnare a modului inautentic de a fi al poeziei, 

mod care a bîntuit gîndirea poetică eminesciană pe tot parcursul evoluţiei 

sale. 

Dacă interpretarea lui Dumitru Irimia se raportează la nucleul 

vizionar pentru a ilustra originalitatea poeticii eminesciene („limbajul 

poeziei nu mai interpretează, prin structuri specifice, lumea existentă, ci, 

recuperîndu-şi esenţa originară, întemeiază lumi semantice autonome, 

prin care poezia îşi asumă funcţie revelatorie” Ibidem: 10), pentru a avea 

o imagine totală asupra gîndirii po(i)etice, ar trebui să analizăm şi 

versantul întunecat al acestei viziuni. Cine parcurge cu atenţie poeziile în 

care Eminescu se referă la sensul existenţial al actului poetic
33

 va observa 

că poetica sa se organizează pe două mari axe de valorizare literar-umană 

a discursului poetic. Pe de o parte există o direcţie a viziunii poetice în 

care poetul este un Ales care prin poezia-trăire devine o cale de 

reactualizare a forţei creatoare divine, prin elementele poeticii vizionare 

analizate de Dumitru Irimia, iar pe de altă parte, poezia devine 

exponenţială pentru ratarea ontologică. Pentru simplificarea 

demonstraţiei, vom numi cele două aşezări ideologice întru Poezie 

vizionarism şi epigonism, folosind aceşti doi termeni în sensul pe care îl 

oferă reflecţia eminesciană asupra poeziei.  

Aceste două posibilităţi ale verbului poetic au fost trăite de 

Eminescu la aceeaşi intensitate, chiar dacă sub două forme de modalizare 
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 În general, textele cu caracter programatic vizează fie relaţia expresivă (în 

sensul pe care Jakobson îl dă funcţiei expresive) a autorului cu textul poetic, fie relaţia 

pragmatică dintre autor-text-cititor, fie dimensiunea semantică a raportului textului cu 

realitatea extratextuală. 
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distincte. Pentru el vizionarismul este un orizont al aspiraţiei, al unui 

ideal expresiv şi de trăire în care poezia asigură împlinirea sensului 

profund al existenţei umane, în timp ce epigonismul este o fatalitate 

interioară un spectru al ratării în şi prin poezie. Din această perspectivă 

epigonii, nu reprezintă neapărat „liricii români tineri”, cum se exprimă 

Eminescu într-o scrisoare către Iacob Negruzzi, şi cum consideră 

majoritatea criticilor
34

, ci reprezintă chipul unei obsesii care macină 

sufletul poetului, indiferent de perioada de creaţie. Dacă elementele 

poeticii vizionare izvorăsc din Epigonii şi se revarsă în ample poeme 

precum Mureşanu, Memento mori sau Povestea magului călător în 

stele, elementele poeticii epigonice explicitate pentru prima dată în 

acelaşi poem, sînt diseminate în texte de mai mică întindere în care 

domină tonalitatea elegiacă. 

Principalele trăsături ale epigonismului vor fi dezvoltate în poeme 

autonome care se polarizează în jurul ideii poetice a eşecului şi par a se 

opune în mod programatic trăsăturilor celuilalt filon de viziune. Dacă 

unul dintre elementele constitutive ale poeticii vizionare este integrarea, 

prin poezie, a fiinţei umane în marele destin al armoniei cosmice – 

„Rămîneţi dară cu bine, sînte firi vizionare,/ Ce făceaţi valul să cînte, ce 

puneaţi steaua să sboare” epigonismul presupune ratarea acestei 
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 Consensul hermeneutic în legătură cu poemul Epigonii se explică şi prin 

raportarea tuturor exegeţilor la aparatul para/meta-textual alcătuit din corespondenţa lui 

Iacob Negruzzi cu tînărul Eminescu. Raportarea este întru-totul îndreptăţită la un prim 

nivel de lectură, însă nu trebuie să se transforme într-o grilă restrictivă de interpretare. 

Este adevărat că Eminescu spune: „Ideea fundamentală e comparaţiunea dintre lucrarea 

încrezută şi naivă a predecesorilor noştri şi lucrarea noastră trezită dar rece (…). 

Predecesorii noştri credeau în ceea ce scriau, cum Shakespeare credea în fantasmele 

sale; îndată însă ce conştiinţa vine că imaginele nu sînt decît un joc;—atunci după 

părerea mea se naşte neîncrederea sceptică în propriile sale creaţiuni. Comparaţiunea 

din poezia mea cade în defavorul generaţiunei noi, şi — cred cu drept”. Totuşi nu 

trebuie să uităm că un autor, devenit cititor al propriului text, nu se bucură de nici un 

privilegiu al descoperirii sensului. Ce s-ar fi întîmplat oare dacă exegeza eminesciană s-

ar fi mulţumit cu „sensul alegoric” pe care îl dă Eminescu Luceafărului? De asemenea 

ar trebui observat că explicaţiile critice ale poetului depăşesc cercul îngust al comparaţiei 

între generaţii poetice distincte şi vizează două moduri generale de asumare a realităţii şi 

a literaturii. Cf. din această perspectivă subtila analiză pe care o face Ioana Em. Petrescu 

legăturii între epigonism şi ironia romantică (Ioana Em. Petrescu 2001: 48-62). 
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consubstanţiale participări la tot: „Noi cîrpim cerul cu stele, noi mînjim 

marea cu valuri,/ Căci al nostru-i sur şi rece—marea noastră-i de 

îngheţ”. Falia ontologică dintre lumea fenomenală şi poetul care nu o mai 

împlineşte creator, ci se limitează la o reproducere înjositoare apare şi în 

alte poeme eminesciene precum Icoană şi privaz sau Ca o făclie…: 

„Aceasta e menirea unui poet în lume?/ Pe valurile vremei, ca boabele de 

spume/ Să 'nşire-ale lui vorbe, să spue verzi ş'uscate/ Cum luna se iveşte, 

cum vîntu 'n codru bate?/ Dar ori cîte ar scrie şi oricîte ar spune.../ 

Cîmpii, pădure, lanuri fac asta de minune,/ O fac cu mult mai bine de 

cum o spui în vers./ Natura - alăturată cu - acel desemn prea şters/ Din 

lirica modernă—e mult, mult mai presus”. Bineînţeles desemnul prea 

şters din lirica modernă este o consecinţă a privirii scrutătoare „ce nimica 

nu visează” circumscrisă unei dureroase pierderi a conştiinţei comuniunii 

cu lumea Firii, parte integrantă a poeticii vizionare: „Şi tot ce codrul a 

gîndit cu jale/ În umbra sa pătată de lumini,/ Ce spun: isvorul lunecînd la 

vale,/ Ce spune culmea, lunca de arini,/ Ce spune noaptea cerurilor sale,/ 

Ce lunii spun luceferii senini/ Se adunau în rîsul meu, în plînsu-mi,/ De 

mă uitam răpit pe mine însumi” (O-nţelepciune, ai aripi de ceară). 

În timp ce vizionarismul se construieşte pe forţa orfică a cîntării 

(„Mureşan scutură lanţul cu-a lui voce ruginită,/ Rumpe coarde de aramă 

cu o mînă amorţită,/ Chiamă piatra să învie ca şi miticul poet,/ Smulge 

munţilor durerea, brazilor destinul spune”) epigonismul presupune 

neputinţa şi inautenticitatea efortului creator, aflat sub zodia unei 

incompletitudini funciare, unui vid originar. Aşa se explică, în poemul 

Epigonii, actualizarea sferei semantice a lipsei sub cele mai diverse 

forme; cea mai mare parte a termenilor care descriu situaţia uman-poetică 

a epigonilor stă sub semnul absenţei: „simţiri reci” (absenţa fiorului 

interior), „harfe zdrobite” (lipsa structurii interne organice), „mici de zile, 

mari de patimi” (vremelnicia, absenţa echilibrului moral), „Măşti rîzînde, 

puse bine pe-un caracter inimic” (golul interior, masca în spatele căreia 

nu mai este nimic). Enumeraţia ar putea continua, deoarece toate 

trăsăturile care articulează epigonismul se circumscriu unei izotopii a 

negativităţii, a absenţei. Această izotopie se actualizează atît la nivel 

lexical (prin cuvinte şi sintagme care conţin semele /lipsă/ sau 

/insuficienţă/ - rece, trist, calp, străin, îngheţ, a minţi, a simula, minciună, 

luptă deşartă, ţintă nebună, lucruri nexistente, cadavrul trist şi gol, carte 
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încîlcită, a reduce, praf, ruină), cît şi la nivel morfosintactic, prin 

recurenţa structurilor gramaticale care aproximează aceeaşi stare de lipsă: 

prepoziţia fără, îmbinarea formele pronominale nehotărîte cu cele 

negative (tot, nimic – „Noi în noi n-avem nimica, totu-i calp, totu-i 

străin”) şi, nu în ultimul rînd, utilizarea verbelor la forma negativă, atunci 

cînd verbul nu conţine prin el însuşi trăsătura semantică a absenţei: nu 

credem, n-avem, nu visează, n-are, nu însemnează. 

Dacă în poemul Epigonii negativitatea funciară a epigonismului 

se sprijină pe împletirea elementelor microstructurale (formele lexico-

gramaticale ale vidului) cu procedeele macrostructurale (antiteza noi-voi, 

seriile opozitive – „Voi, pierduţi în gînduri sînte, convorbeaţi cu idealuri” 

vs. „Noi? Privirea scrutătoare ce nimica nu visează”, structurile 

adversative („Iară noi? noi, epigonii…”), aceleaşi figuri de construcţie 

apar şi în alte texte care circumscriu starea de epigonism. În multe poeme 

precum Codru şi salon sau O-nţelepciune, ai aripi de ceară, opoziţia 

între vizionarism şi epigonism nu se actualizează în actanţi lirici diferiţi 

(noi-voi în Epigonii), ci este interiorizată de eul poetic prin 

conştientizarea trecerii de la starea de graţie a copilăriei la dezvrăjirea şi 

blazarea specifice vîrstei dominate de lumina rece a raţiunii care ucide 

tainele lumii. În aceste texte, trecerea de la vizionarism la epigonism se 

bazează pe trecerea de la starea de comuniune cu elementele lumii 

naturale la dureroasa culpabilitate a celui ce şi-a pierdut inocenţa şi 

credinţa („A firii dulce limbă de el era 'nţeleasă/ Şi îl împlea de cîntec, 

cum îl împlea de dor” vs. „Oricît oceanu-ar vrea să se ridice/ Cu mii 

talazuri ce 'nspumate trec,/ Nimic el nouă nu ne poate zice./ Genunchiul, 

gîndul, eu la el nu-mi plec/ Căci glasul tău urechia noastr'o schimbă:/ 

Pierdută-i a naturii sfîntă limbă”. 

Pierderea credinţei, altă trăsătură care defineşte starea de 

epigonism („Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu credem în nimic”), 

apare în poemele amintite mai sus tot din perspectiva interdependenţei 

dintre încrederea în forţa verbului poetic şi substanţialitatea lumii poetice 

construite. Tristeţea eului obosit de existenţă, temă recurentă în 

imaginarul poetic eminescian, se integrează în cadrul tematic general al 

credinţei pierdute: „Dar nu mai crezi în visuri, căci nu mai crezi nimic” 

sau „În van cat întregimea vieţii mele/ Şi armonia dulcii tinereţi;/ Cu-a 

tale lumi, cu mii de mii de stele,/ O, cer, tu astăzi cifre mă înveţi;/ Putere 
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oarbă le-aruncă pe ele,/ Lipseşte viaţa acestei vieţi;/ Ce-a fost frumos e 

azi numai părere –/ Cînd nu mai crezi, să cînţi mai ai putere?” (s. n.). 

Consecinţele acestui scepticism („neîncrederea sceptică în propriile sale 

creaţiuni”, cum spune Eminescu în amintita scrisoare către Iacob 

Negruzzi) vizează deci trecerea poeziei din sfera esenţialului în aceea a 

accidentalului, prin înlocuirea revelaţiei de către convenţie. În plan uman 

această degradare a discursului poetic se deschide spre două direcţii ale 

existenţei ratate. 

Prima forma a eşecului poetic-ontologic este conştientizarea 

rupturii dintre semne şi realitate („Oamenii din toate cele fac icoană şi 

simbol,/ Numesc sînt, frumos şi bine ce nimic nu însemnează”) în texte 

care tematizează semnul vid: „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). 

A doua consecinţă existenţială a necredinţei este ratarea sensului 

plin al existenţei („Voi, pierduţi în gînduri sînte, convorbeaţi cu idealuri” 

vs. „Noi în noi n-avem nimica, totu-i calp, totu-i străin”) prin 

descoperirea vanităţii vieţii, a inconsistenţei ontologice a umanului care 

eşuează în lumea epigonismului: „Şi dacă nu-i nimic decît părere/ Tot ce 

suspină inimei amor,/ Istoria cu lungile ei ere/ Un vis au fost amar — 

amăgitor;/ Tot ce - aspirarăm , toat' acea putere/ Care - am robit-o 

falnicului dor/ Am cheltuit-o ca nişte nebuni/ Pe visuri, pe nimicuri, pe 

minciuni” (O-nţelepciune, ai aripi de ceară). 

Toate exemplele pe care le-am oferit de-a lungul lucrării noastre 

susţin ideea ca opoziţia care organizează poemul Epigonii poate fi 

înţeleasă ca o opoziţie între două tipuri de trăire a poeziei, două moduri de 

asumare a rostului poetului în lume, moduri care marchează viziunea 

eminesciană despre poezie, o viziune tensională întemeiată pe conflictul 

interior între vizionarismul care împlineşte fiinţa umană şi epigonismul 

care o proiectează într-un spaţiu al neantului, al ratării ontologice. Din 

această perspectivă, analiza modului în care Eminescu se raportează la 
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poezie trebuie să şi asume dubla articulare a viziunii; Ianus bifrons, poetul 

eminescian este locuit de două personaje opuse ca sens şi complementare 

ca funcţie – vizionarul în care Creatorul a pus „nemargini de gîndire” şi 

epigonul care întunecă orizontul tainelor şi a creativităţii demiurgice prin 

viermele îndoielii. 
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ANA VASII 

Anul III, Sibiu 

Poetica spaţiului în proza lui Eminescu 

Guvernat de principiul imaginaţiei ca facultate creatoare de 

imagini, spaţiul este o reprezentare obiectivă a universului rezultată în 

urma percepţiei. Dar cînd prin imaginaţie se doreşte o evadare din 

ordinar, şi, în consecinţă, percepţia devine subiectivă, imaginarul spaţial 

este trecut prin filtrul receptorului care este transpus în acea stare de alter 

ego sau altera mundus echivalentă cu lumea sa interioară, însă proiectată 

într-un spaţiu de configuraţie, real sau metaforic. Obiect al literaturii 

romantice, acea lume interioară formează prin latura ei legată de 

intimitatea subiectivă a spiritului o dualitate cu exterioritatea. Ca spaţiu 

de încadrare, de manifestare a intimităţii, exteriorul nu-şi mai regăseşte 

semnificaţia în sine, ca în arta clasică, ci în suflet, care, la rîndu-i, îşi 

găseşte existenţa fenomenală în sine însuşi şi nu în exterior şi în forma 

acestuia, realitatea. 

La Eminescu, latura existenţei exterioare este predată întîmplării 

şi aventurilor imaginaţiei, al cărei liber arbitru poate oglindi ceea ce e dat 

aşa cum este el dat, după cum poate şi desfigura formele lumii exterioare. 

Se constituie astfel o dialectică a spaţiului între intimitate şi exterioritate, 

între înăuntru şi afară, cum o numeşte Bachelard (Bachelard 2005 :191) 

care în proza eminesciană se situează pe aceeaşi lungime de undă cu 

dialectica între spaţiul real,dar subiectivizat, şi cel fantastic sau oniric. În 

acest sens, se iau în vedere prozele eminesciene La aniversară, Cezara, 

Sărmanul Dionis şi Avatarii Faraonului Tlà , urmărind gradual raportul 

tensional dintre intimitate şi exterioritate, respectiv, imaginea spaţialităţii 

eminesciene în diferitele ei coordonate. 

În schiţa La Aniversară spaţiul se configurează prin reperele 

primordiale într-o atmosferă plăcută, în paralel cu sentimentele 

personajelor şi a dominantei erotice. În acest sens, cadrul seren este 

consecinţa stării sufleteşti a personajelor materializat în urma unei viziuni 

subiective. Atmosfera este aşadar o „proiecţie a subiectivităţii” (Mariana 

Neţ 1989: 47) concretizată în diferite forme, căci, pe măsură ce lumile în 
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care se află personajele se schimbă, se schimbă şi ipostazele intimităţii. În 

această scurtă proză erotică se disting două lumi concret delimitate, deci 

două tipuri de intimitate, care rămîn în acelaşi registru al realului 

interiorizat. 

Aflat în spaţiul închis al odăii sale, Ermil descoperă o intimitate 

securizantă, străjuită de cărţile sale aşezate pe un scrin „ într-o religioasă 

regulă şi neviolabilitate”. Camera sa îi conferă aşadar mijlocul prin care 

se poate regăsi pe sine însuşi, ca un refugiu pe care protagonistul îl 

consideră punct de plecare sigur şi stabil către oricare alt tip de lume. 

Camera devine un catalizator al echilibrului spaţial, un reper indestructibil 

şi, în consecinţă, asigură echilibrul emoţional. Această valoare a odăii o 

preia în a doua secvenţă luna. Pe parcursul drumului către casa lui Elis, 

„tainica regina nopţii” devine un reper al siguranţei care proiectează o 

dată cu razele sale, nu doar lumină, ci şi un spaţiu intimizat şi intimizant 

în care dragostea platonică a cuplului se poate manifesta : „Luna lumina 

faţa ei albă ca laptele” sau „Ea se uită în sus şi ochii ei umezi de dulci 

lacrimi străluceau în lună”. Luna este aşadar parametrul spaţiului exterior 

care îi conferă acea atmosferă feerică, tipic eminesciană, transformînd 

exterioritatea într-o intimitate de afară. 

Continuîndu-se concepţia din La aniversară, aceea a unui univers 

bipolar, şi în nuvela Cezara sînt prezentate două lumi diferite, cea a 

realităţii imediate, oraşul, şi cea a realităţii subiectivizate, insula lui 

Euthanasius. În oraş, exterioritatea îşi păstrează limitele normale, 

alcătuind un imaginar citadin obişnuit: case, ziduri, porţi, drumuri. Însă 

tensiunea este concentrată nu în spaţul deschis, ci interior, în camere, 

limitele dintre afară şi înăuntru fiind întotdeauna marcate. Camerele 

reprezintă punctul de început al dragostei dintre Ieronim şi Cezara, fiind 

însă insuficiente pentru consumarea dragostei dintre ei. Cezara îl zăreşte 

pentru prima oară pe Ieronim de pe fereastra camerei sale. Mai tîrziu cei 

doi se întîlnesc într-un alt spaţiu închis care nu e în mod obligatoriu intim: 

camera pictorului, pentru ca mai apoi să se refugieze într-o altă lume 

lipsită de constrîngeri sociale în insula lui Euthanasius.  

Ca spaţiu deschis, insula capătă toate coordonatele unui loc 

transcedental care participă la realitatea absolută prin faptul că este 

diferită de restul creaţiei stăpînite de legile devenirii si ale morţii. Este 

mai întîi descrisă de Euthanasius ilustrînd o imagine edenică: „De jur 
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împrejur stau stîncile urieşeşti, ca nişte păzitori negri , pe cînd valea 

insulei, adîncă şi de sigur sub oglinda mărei, e acoperită de snopuri de 

flori, de viţe sălbatice, de ierburi înalte şi mirositoare în care coasa n-a 

intrat niciodată”. Dar, ca orice loc tainic, insula miraculoasă este 

accesibilă doar anumitor oameni, celor care „tind cu întreaga lor fiinţă 

către realitatea şi beatitudinea începutului, a stării primordiale” (Mircea 

Eliade, 1993: 9), prin liantul concret dintre aceasta şi lumea exterioară, 

tunelul de trecere. Precum în teoria vaselor comunicante, acel tunel este 

mijlocul prin care se realizează transferul de valori din exterioritate către 

intimitate şi invers prin prisma subiectivă a personajelor refugiate. Insula 

lui Euthanasius este o reprezentare a imensităţii intime (Gaston Bachelard 

2005: 168) fiind singurul loc unde iubirea dintre cei doi se poate 

consuma, realizînd-se astfel o suprapunere dintre ideea erosului şi cea a 

unui spaţiu privilegiat (M. Papahagi, 1980: 19), adică un schimb de valori 

între lumea interioară a cuplului, intimizantă şi cea exterioară lor, 

intimizată: „Şi ei înşii, îmbrăţişaţi astfel, li se părea a repeta acea istorie 

antică, zilele întîie ale traiului in paradis(...); singura lor plăcere: 

privirea frumuseţii lumei şi frumuseţei lor”. 

Pe de altă parte, în nuvela Sărmanul Dionis imensitatea intimă 

primeşte alţi parametri, identificîndu-se în acest caz cu întreg universul şi 

nu doar cu un punct fix. La fel ca în Cezara şi în Sărmanul Dionis cuplul 

îndrăgostit doreşte să evadeze din realitatea ostilă, diferenţa este că aici 

evadarea este echivalentă cu aventura onirică. Pînă a se ajunge la procesul 

metafizic al metempsihozei, construcţia imaginarul spaţial începe tot cu o 

cameră, însă spre deosebire de camera din La aniversară sau Cezara, 

care era un simbol al siguranţei, camera lui Dionis este una alterată cu 

pereţii mucegăiţi, propice bolii. De asemenea, nici luna nu mai este 

reperul siguranţei, ci se pierde ca pe o hartă ştearsă „Luna s-ascunse într-

un nor negru spintecat în două rînduri de lungi fulgere roşii –casa se 

întunecă (...)” periclitînd astfel echilibru spaţial. Odată intimitatea 

camerei pătrunsă de nesiguranţă, lui Dionis nu-i rămîne decît să-şi caute 

refugiu într-un alt spaţiu (şi timp), cel al lui Alexandru cel Bun. 

Prin tehnica echivocului, autorul inversează spaţiul lui Dionis cu 

cel al lui Dan, ca o clepsidră care începe să-şi verse conţinutul într-un alt 

sens, iar formele dizolvate capătă alte contururi. Dionis, devenit Dan, se 

trezeşte aşadar într-un spaţiu deschis, o exterioritate primitoare, ce se 
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aseamănă oarecum celei din insula lui Euthanasius, dar, din nou, se simte 

nevoia unei schimbări datorate constrîngerilor sociale.  

Astfel, după ce şi-a găsit esenţa eternă în umbra sa, Dan îi 

transferă acesteia conştiinţa limitării în corp şi, în consecinţă, a limitării 

spaţio-temporale. Cedînd corpul umbrei, el se sustrage legilor fizice ale 

gravitaţiei şi îşi începe călătoria spre lună, regăsind limita dintre creat si 

increat (Rosa Del Conte, 1990: 396). În ipostaza de demiurg, Dan 

constată că spaţialitatea este relativă, măsurînd din priviri pămîntul 

aproape minuscul: „Era ceva înfricoşat cîte crime au putut să se petreacă 

pe acest atom atît de mic în nemărginimea lumei, pe acest bulgăre negru 

şi neînsemnat ce se numeşte pămînt.(...) El îşi întinse mîna asupra 

pămîntului. El  se contrase din ce în ce mai mult şi iute, pînă ce deveni, 

împreună cu sfera ce-l încungiură, mic ca un margăritar albastru stropit 

cu stropi de aur şi cu-n miez negru”. 

Dacă pămîntul nu a reuşit să-i confere intimitatea de care avea 

nevoie, în lumea creată de el elementele, spaţiul şi timpul se supun voinţei 

sale. Întreg universul, care şi-a schimbat valenţele, devine astfel 

imensitatea intimă interioară fiinţei, concretizată în imaginile 

exteriorităţii. Experienţa paradisiacă de pe lună înfăţişează o lume 

adimensională şi pluridimensională în acelaşi timp, o lume cu doi sori şi 

trei luni unde formele spaţiul se pliază „gîndului” lui Dan-Dionis. 

Elementul perturbator al acestei noi lumi edenice apare în visul 

comun al cuplului şi este  materializat în poarta închisă. Din moment ce 

intimitatea s-a lichefiat, topindu-se în formele exteriorităţii, limitele dintre 

„afară” şi „înăuntru” sînt incontrolabile şi apar tocmai din nevoia 

primordială a omului de concret, de a avea repere. Poarta nu este numai 

limita dintre lumea lui Dionis şi absolut, ci reprezintă limita gîndirii 

umane. Omul poate cunoaşte divinitatea prin formele sale exterioare şi 

prin intelect, însă intimitatea lui Dumnezeu este intangibilă. Este acea 

lume misterioasă, ascunsă chiar şi îngerilor, care transformă călătoria 

spirituală a lui Dionis într-o revelaţie cu semnificaţie poetică, după ideea 

lui Novalis: „Visăm să călătorim prin univers; oare universul nu se află în 

noi? Calea cea tainică duce spre interior.” (apud. Eugen Todoran 1989: 

336). Aşadar, exteriorul pare să-şi găsească semnificaţiile în sufletul lui 

Dionis care, fiind în căutarea absolutului, imaginează o lume fără limite, 

însă cu riscuri evidente. Căderea lui din spaţiul edenic este similară cu cea 
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luciferică: mai întîi o „cădere în sus” (Gaston Bachelard 1945: 136), în 

univers, către lună, apoi o cădere în jos, adică întoarcerea în realitatea 

obiectivă. Simetrică, arhitectura lumii din Sărmanul Dionis se finalizează 

tot într-un spaţiu închis al camerei, de această dată intimizat prin prezenţa 

dragostei, însă, chiar dacă nu mai este un spaţiu întunecat, rămîne în sfera 

clarobscurului: „(...) şi astfel se plimbau prin semiîntunericul călduros al 

salei”. 

Dacă în operele analizate anterior se întîlnesc spaţii intime 

securizante, în Avatarii faraonului Tlà, atmosfera este una bolnăvicioasă, 

care nu mai lasă să se întrevadă nici o limită concretă a spaţiului, în afară 

de aceea a schimbării avatarurilor. Are loc desacralizare a spaţiului, o 

inversare a valorilor, care sînt, totuşi, din nou paralele cu starea de spirit a 

personajelor. Dacă în Cezara se dorea identificarea cu lumea edenică din 

insula lui Euthanasius, aici Regele Tlà este indiferent spaţiului 

înconjurător în lipsa fiinţei iubite, şi se prefigurează dematerializarea 

dinaintea metempsihozei prin motivul umbrei: „(...) şi umbra lui se 

zugrăvea pe nisipul cărărilor ca (un) chip scris cu cărbune pe un linţoliu 

alb”. În timp ce Dionis ţinea întreg pămîntul în mîini redus la 

dimensiunile unei mărgele, în această nuvelă, exteriorul este cel care îl 

anihilează pe rege: „Erau atît de mari acele zidiri încît regele păru un 

gîndac negru, ieşit în lumina nopţii, care suia scările şi trecea prin bolţile 

palatului”. Însă mai apoi, modelul lumii faraonului tinde să se piardă, 

devenind un intertext generic.  

Peste cîteva mii de ani, la Sevilla, lumea antică se actualizează 

prin similaritate căci spaţiul, deşi lipsit de bogăţia palatelor, prezintă 

aceeaşi condiţie mizerabilă a omului. Exteriorul, ca spaţiu claustrant al 

eului, ia aspectul de labirint, iar perspectiva citadină acumulează cîteva 

repere spaţiale: construcţiile de piatră, cimitirul, clădirile, „oraşul, cu 

conturele lui fantastice”. Peste întreaga imagine dezolantă nu mai 

domneşte luna protectoare, ci o lună muribundă, care nu mai are nici o 

putere „Crucile albite se uitau în lună,(...) murii cei albi, ce se ridicau 

peste cîmpia crucilor şi a mormintelor, luna, ce trecea atît de palidă şi 

dureroasă”. Aşadar, imaginea spaţialităţii devine sinonimă cu imaginea 

morţii „(...) peste toate un linţoliu transparent de lumină albă”, 

exterioritatea fiind echivalentă cu ostilitatea. 
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Singurul spaţiu intim este găsit de către cerşetor la umbra 

zidurilor. Astfel, în Avatarii faraonului Tlà umbra capătă valenţele 

intimităţii, însă o intimitate iscată tot din exteriorul ostil, şi nu una 

securizantă . Umbra îşi prelungeşte apoi teritoriul stăpînit pentru o lua o 

formă hibridă, a unui exterior interiorizat: lumea subterană. Prefigurată de 

gropile din cimitir, lumea subterană este o alternativă a umbrei pseudo-

protectoare din exterior, însă nu îşi pierde atributele ostilităţii. Această 

construcţie a unei lumi respingătoare nu mai este proiecţia subiectivă a 

personajelor, iar receptorul o percepe într-o notă disforică, fiind un 

univers htonian, ascuns, care pare să-şi aibă rădăcinile tocmai în iad: „(...) 

coborî pe-o scară tot în jos pînă ce nu mai avură unde coborî...”. Erosul 

nu mai este suprapus peste un spaţiu privilegiat, ca în Cezara, ci este 

încrustat într-o lume demonică, în „peştera demonului amorului”. Spaţiul 

subteran, ca şi cel exterior în acest caz, provoacă neliniştea erotică şi 

dezolarea şi apare scindat, dilematic, amestecat, în care formele tipice şi-

au pierdut individualitatea, iubirea însăşi stînd sub semnul marginalului şi 

al tranzitoriului. Reperele spaţiului sînt şi ele înşelătoare, aparent supuse 

voinţei omului, iar limitele sînt doar o iluzie optică : „«Voi ca această 

peşteră urîtă să se transforme într-un salon...». Deodată murii se 

întoarseră ca-n ţîţîne şi dispărură şi se prezintă o sală frumoasă”. În 

Avatarii faraonului Tlà comunicarea dintre diferitele lumi este blocată, 

spaţiul nu se mai varsă dintr-un timp într-altul, pierzînd orice reper 

concret. Aşadar schimbul de valori între exterior şi interior nu se mai 

produce în sensul unei intimizări, intimitatea se propagă şi cuprinde 

exteriorul, formele exteriorităţii primind cînd trăsăturile unei fiinţe 

gigante : „În singurătatea pustiilor se-nălţa piramida sură cu fruntea 

ajungînd nourii...”, cînd conturul unei ruine care-şi mai păstrează totuşi 

secretele: „Un castel vechi într-o grădină părăginită se-nălţa pe o coastă 

de deal...Părea mai mult o grămadă de pietre decît o zidire, cu murii ei 

risipiţi(...)”. Aşadar personajul trebuie să se confrunte nu doar cu propria-

i fiinţă pentru a-şi cunoaşte limitele, ci şi cu fiinţa lumii, ale cărei limite 

sînt intangibile. 

Se pune astfel problema unei atmosfere a textului eminescian care 

reconstituie şi manifestă o lume. Sistemul mărcilor prin care textul 

manifestă lumea deviază un raport pe care îl are cu sistemul general al 

lumii. În toate aceste patru proze eminesciene prezentate mai sus, lumea 
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este proiecţia abstractă a universului extratextual reconstituit de receptor 

ca urmare a interpretării (Mariana Neţ, 1989: 46), deci a subiectivizării 

imaginilor. În Cezara şi Sărmanul Dionis se formează în acest sens o 

dialectică de distanţare a exteriorului de interior într-o geometrie evidentă 

în care tangenta este o cale de comunicare şi de schimb de valori. Altfel 

spus, lumile sînt nişte cercuri circumscrise, avînd acelaşi centru, iar ceea 

ce reprezenta într-un cerc mai mic exteriorul, devine in cercul mai mare 

interior în raport cu propria exterioritate. În Avatarii faraonului Tlà 

intimitatea este implicită prin căutarea împlinirii erotice, însă e doar o 

proiecţie care nu se observă concret din cauza limitelor confuze dintre 

exterior şi interior. 

În Cezara insula lui Euthanasius este acel cerc care reprezintă 

intimitatea în raport cu restul lumii, şi lumea, ca exterioritate absolută, are 

ca centru insula, iar liantul dintre ele este reprezentat de poarta-peşteră pe 

care o descoperă în final Cezara pentru a-l regăsi pe Ieronim: „(...) ajunse 

la o peşteră din care curgea sfîşiat şi strălucind un izvor, intră mergînd 

de-a lungul pîrîului şi deodată o panoramă cerească se deschise în faţa 

ochilor ei”. Centrul comun este aşadar erosul, ca tangentă şi reactor 

alchimic pentru elementele universului. În cazul lui Dionis, el este cel 

care observă concentricitatea lumilor şi este astfel liantul prin care 

exterioritatea prin excelenţă, universul, se reduce la intimitatea necesară 

consumării erosului: „(...) fluturînd o parte a mantiei se ridicară încet, 

încet prin aerul luciu şi pătruns de razele lunei, prin nourii negri ai 

cerului, prin roiurile de stele, pînă ce ajunseră în lună. Călătoria lor nu 

fusă decît o sărutare lungă”. Dacă în La aniversară formele exteriorităţii 

se întrepătrund cu cele ale intimităţii într-o armonie perfectă, dar cu limite 

concrete, în Sărmanul Dionis tehnica echivocului prin care se realizează 

aventura onirică şi schimbarea Dionis-Dan, Dan – Dionis, ambiguizează 

şi reperele spaţiale prin deplasarea perpetuă a parametrilor săi. 

În concluzie, în proza eminesciană se prefigurează mai multe 

tipuri de lumi, în care trăsăturile exteriorităţii se regăsesc într-o serie 

universuri circumscrise spaţio-temporal. Existenţa atmosferei, fie ea 

plăcută ca în La Aniversară şi Cezara, de disconfort, de groază ca în 

Avatarii faraonului Tlà sau un amestec al amîndurora ca în Sărmanul 

Dionis, facilitează „comunicarea agentului uman cu multitudinea de lumi 

cu care vine în contact”( Mariana Neţ 1989: 16). Pe măsură ce acestea se 
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diversifică, reperele şi limitele sînt tot mai greu de stabilit, iar echilibrul 

universal redat prin semnele spaţiului este modelat numai în funcţie de 

intenţia autorului de a ambiguiza sau de a clarifica textul, aşadar în 

funcţie de mesaj. Eminescu pune în ecuaţie spiritul uman şi obiectele 

spaţiale legate de el, relevînd o poetică a spaţiului în care interioritatea îşi 

sărbătoreşte triumful asupra exteriorului şi face să apară această victorie 

în însăşi sfera acestuia, căci formelor exteriorităţii le corespunde un nou 

conţinut, altul decît cel obişnuit. 
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AURELIA MIŢCO 

Anul III, Chişinău 

Cîmpuri semantice dominante în poezia 

„O, te-nsenină, întuneric rece...” 

Semnul este considerat în general ca fiind noţiunea de bază a 

semioticii. Saussure îl pune şi la baza lingvisticii, afirmînd următoarele: 

„dacă am putut pentru prima oară să acordăm lingvisticii un loc printre 

ştiinţe, aceasta se datorează faptului că am legat-o de semiologie” (ştiinţa 

care studiază semnele în contextul vieţii sociale). 

Cei mai mulţi autori disting trei dimensiuni ale semnului: semnul 

ca suport material, obiectul la care trimite (care poate fi o clasă vidă) şi 

punctul de vedere din care el trimite la acest obiect. S-a afirmat deseori că 

Saussure nu distinge decît doi poli ai semnului, semnificantul (fenomenul 

material) şi semnificatul (conceptul), aceasta se datorează faptului că 

Saussure adoptă o perspectivă internă asupra semnului, ceea ce nu-l 

împiedică să recunoască funcţia referenţială, după cum se poate înţelege 

din insistenţa cu care discută necesitatea de a distinge semnificatul de 

referent. Semnul nu trimite niciodată direct la obiect, ci numai prin 

intermediul semnificatului care selectează acele trăsături ale obiectului 

considerate a fi pertinente pentru această relaţie.  

Limba ca sistem natural de comunicare dispune de o cantitate 

enormă de semne şi s-ar părea că fiecărui semn trebuie să-i corespundă o 

singură semnificaţie sau unui semnificant – un singur semnificat. Astfel 

ea ar avea nevoie de un număr colosal de semne. Pentru ca aceasta să nu 

se întîmple, principalul mijloc de comunicare între oameni îşi reglează 

sistemul în aşa fel, încît unul şi acelaşi semn să poată avea cîteva 

semnificaţii.  

Din această perspectivă un important rol îl joacă procedeul 

transpoziţiei, adică al transpunerii unui semn lingvistic în condiţiile de 

funcţionare a altui semn. De aici rezultă şi echivalenţele morfosintactice. 

Diversele tipuri de variante sinonimice, în special sinonimia situativă, 

contextuală, cu diferite implicaţii de ordin conotativ, sînt o urmare a 

neutralizării opoziţiilor paradigmatice în planul conţinutului cu 
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menţinerea distincţiei dintre semnificanţi. Întrucît neutralizarea dinte 

semnificanţi se produce pe calea transpoziţiei, a transpunerii unui 

membru opozant în contextul utilizării altui membru, prin transpoziţie ar 

trebui să înţelegem transferarea semnului lingvistic într-un anturaj netipic 

pentru el. 

Se recurge la întrebuinţarea transpozitivă a formelor în scopul 

obţinerii unor efecte stilistice, de cele mai multe ori de ordin afectiv. 

Acest fenomen este numit de Hjemslev – figură, iar unităţile semantice 

minimale – figuri ale conţinutului. Lingviştii francezi vorbesc împreună 

cu Pottier şi Greimas, despre seme. Prin urmare, neutralizarea opozanţilor 

semantici şi transpoziţia este posibilă graţie multitudinii de seme de care 

dispune un semn lingvistic, descoperite la analiza structurii de adîncime a 

sintagmei în care este plasat. Cercetarea semelor este realizată de analiza 

semică, analiză componenţială sau studiul cîmpurilor semantice, ultimul 

fiind o metodă de analiză a lexicului şi aplicată diferit după autori, dar 

avînd întotdeauna ca rezultat descrierea unor arii (domenii lexicale). 

Cîmpurile, prin urmare, reprezintă modalităţi de clasare a cuvintelor care 

exprimă un sistem de idei. Pentru mulţi lingvişti, diferitele seme ce 

constituie conţinutul semantic al unei unităţi formează o simplă colecţie, 

o pluritate fără organizare internă, fără relaţii specificate între elementele 

constitutive.  

Dacă realizăm o analiză semică a lexicului poeziei lui M. 

Eminescu „O, te-nsenină, întuneric rece...”, vom constata prezenţa unui 

macrosistem (discursul/textul) în componenţa căruia intră mai multe 

microsisteme semantice, deoarece cuvintele unui text artistic reuşit, fiind 

selectate dintre miile de unităţi ale vocabularului, se leagă firesc între ele, 

realizînd conexiuni logice, semantice, temporale şi spaţiale. Conexiunile 

logice şi semantice reflectă structura cîmpurilor lingvistice, asocierile de 

sens se materializează în cadrul cîmpurilor lexicale, derivative, semantice, 

asociative, conceptuale, acestea construite pe un principiu clar: 

echivalenţă semantică, referire la o noţiune, referinţă la un element 

derivativ sau la un concept. 

În această comunicare ne vom referi în exclusivitate doar la 

cîmpurile semantice dominante în poezia „O, te-nsenină, întuneric 

rece...”. La prima lectură am constatat preferinţa poetului pentru 
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dihotomii, pe care le vom marca convenţional „+”/ „–”, în funcţie de 

prezenţa sau absenţa unei calităţi semice.  
Observăm sintagma „te-nsenină, întuneric” care anunţă prezenţa a 

două cîmpuri semantice de bază ale poeziei: „+” lumină / „–” lumină. 

Grad „0” de lumină [întuneric, neagra-ţi (speluncă), (fiinţe) 

nevăzute]. 

Spre „+” lumină [te-nsenină, (fă ca) să strălucească], care, prin 

forma verbală a imperativului (te-nsenină) şi a conjunctivului (fă ca să 

strălucească) cu valoare de imperativ, indică dorinţa de trecere a 

întunericului spre lumină. Trecerea este treptată de la „însenină”, care 

presupune mai mult întuneric şi o uşoară risipire a acestuia, pînă la „să 

strălucească”, ce sugerează cantitatea maximă de lumină. Cu toate acestea 

nu este prezent cîmpul semantic „+” lumină, ceea ce indică viziunea 

romantică a dorinţei şi imposibilitatea realizării acesteia. 

Alte dihotomii care realizează cîmpuri semantice ce se intersectează 

datorită semelor, de la imediata apropiere pînă la cele opuse este, „+” viaţă / 

„+” moarte care ajung a fi sinonime contextuale şi „–” viaţă / „– ” moarte 

care sînt sinonime contextuale cu nemurirea. 

„+” viaţă [înfloreşte, fiinţe, ochi, corp, privire, iubire, cîntînd, 

certîndu-se] – pulsaţia vieţii /  „+” moarte [au dispărut, muritoare, oraşul 

Uitării, îngropat, trecătoare]. Această dihotomie creează un alt cîmp 

semantic dominant: al „efemerităţii”, acesta fiind în antiteză cu cel al 

eternităţii, care este realizat prin „– ” viaţă /„– ” moarte [vecinicie, 

nemuritoare, nemurire, eternitate]. De aici se conturează o altă problematică 

romantică: efemeritatea în raport cu eternitatea. Legătura între acestea o face 

cîmpul semantic al temporalităţii [vreme, secolilor (lungi, greoi),(toate) 

strecurîndu-se, să treacă(pe-a ta cale), veci]. Legătura constă în aceea că 

pentru zona semantică „+”viaţă /„+”moarte trecerea, timpului demonstrează 

efemeritatea sau „deşertăciunea deşertăciunilor”, iar pentru cea „–” viaţă /„–

”moarte, scurgerea secolelor este echivalentă cu eternitatea. Aceasta 

reprezintă dubla perspectivă a funcţionării pragmatice a cîmpurilor 

semantice. Astfel, dacă pentru „secole” sau pentru alt cuvînt din cîmpul 

temporalităţii neutralizăm opozanta „+”viaţă/ „+”moarte putem identifica 

trecerea timpului cu veşnicia şi invers; prin neutralizarea opozantei „–” viaţă 

/„–” moarte rezultă că temporalitatea este echivalentă cu efemeritatea. 

Un alt cîmp semantic dominant este cel al naturii, realizat prin 

dihotomia: natura vie (microcosmosul) [înfloreşte, ebenul, crinul], adică 

vegetalul şi natura moartă (macrocosmosul) [munţii, vale, cer], adică 
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nemurirea, iar elementul care face legătura între aceste două cîmpuri este 

„muntele” care sugerează un fel de „axis mundi”. 

În poezia „O, te-nsenină, întuneric rece...” cîmpul semantic al 

culorilor este foarte sugestiv [neagra (speluncă), purpură,(ochi) albaştri, 

albe, pestriţe(mulţimi)]. Observăm intensitatea gamei cromatice de la 

„negru”, care e considerat lipsit de culoare, la „purpura”, care este o culoare 

caldă, „albastru” – una rece, iar „albul”, care conform opiniilor 

specialiştilor, include toate culorile, altfel spus „pestriţe”. Cîmpul semantic 

al cromaticului se intersectează cu cel al „temporalităţii”. Dacă urmărim 

evoluţia culorilor în raport cu civilizaţiile, ne dăm seama că negrul reprezintă 

culoarea începuturilor sau culoarea originară, de la haos la omul peşterii, 

purpura reprezintă culoarea regală, răspîndită în antichitate şi în evul mediu, 

albastrul – culoarea nobilă care a fost cunoscută extrem de tîrziu, şi pestriţ, 

care presupune toate culorile pe care le cunoaşte contemporaneitatea. Un alt 

cîmp semantic impunător este cel al corporalităţii sugerat prin dihotomia 

„corporalitate abstractă” [gînduri, mintea, fiinţe] şi „corporalitatea 

materială” [frunte, ochi, corp voluptos, mulţimi(oameni)]. În opinia lui 

Hakim Bey, corpul este o entitate mai puţin mediată, practic unicul capabil 

să ofere gustul şi mirosul adevărat al lucrurilor. Efectele fiziologice sînt, în 

mare măsură, aceleaşi, de la organism la organism. Textul simţit cu adevărat 

este acela care îl pune pe cititor în contact cu o lume plină de percepţii şi 

senzaţii, pe care memoria trupului său nu face decît se le reactualizeze. Prin 

urmare, modalitatea cea mai sigură de comunicare eficientă este pusă sub 

semnul corporalităţii, idee, de altfel, foarte actuală. Cîmpul corporalităţii însă 

nu indică doar o viziune modernă, ci şi interferenţa acestuia cu cîmpul 

efemerităţii, prin corporalitatea materială şi cu cel al eternităţii prin 

corporalitatea abstractă. 

Deosebit de interesant este cîmpul semantic al alterităţii care la fel 

este scindat: al exteriorităţii [te-nsenină, neagra-ţi, fă, să nu ştii, vezi (tu)], 

drept mărci ale alterităţii sînt formele verbale şi paradigmele diferite ale 

pronumelui personal propriu-zis şi cîmpul semantic al intimităţii [să văd 

(eu)], marcată prin prezenţa unui singur element, ceea ce sugerează gradul 

minimului de intimitate. 

Este evident că toate cîmpurile semantice interacţionează, aceasta ne 

permite să le plasăm în următorul sistem: (fig. 1) 

Dacă extragem cuvintele-cheie (puncte de coagulare a sensurilor 

identificate în text prin diverse tehnici) din fiecare cîmp semantic, 

descoperim axa lexicală a textului ce-l traversează ca un fir roşu. Aceasta 
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realizează o conexiune dintre cuvintele-cheie care, eşalonate pe axa lexicală, 

structurează lexicul textului în reţele tematice, la baza cărora stau cîmpurile 

lingvistice. Din momentul în care semnele sînt structurate în sistem, se poate 

vorbi de ordine paradigmatică, adică de o ordine diferenţială a repertoriului 

de simboluri utilizate, repertoriu ce constituie axa selecţiei: ordinea 

paradigmatică ne permite să constatăm dacă două semne sînt identice sau 

diferite, dacă unul îl include sau îl exclude pe celălalt, dacă unul îl implică 

sau îl presupune pe celălalt etc. Existenţa unei ordini paradigmatice nu 

implică în mod necesar şi pe cea a unei ordini sintagmatice, adică a 

posibilităţii de a organiza semnele în secvenţe cu ajutorul unor reguli de 

combinare. Amintim de principiul economiei, care impune recursul la o 

combinatorie sintagmatică, implicînd posibilitatea descompunerii mesajului 

în unităţi mai mici. Cînd vorbim de ordine paradigmatică, ne referim la axa 

lexicală, care, în poezia „O, te-nsenină, întuneric rece...” putem presupune 

că este: Văd vremea strecurîndu-se îngropînd în oraşul Uitării fiinţe şi 

gînduri ce aspiră la eternitate. Observăm că axa lexicală coincide în mare 

măsură cu mesajul care ne este transmis, adică o intimitate a autorului prin 

dezvăluirea unei experienţe personale. 

Dacă urmărim mai atent schema cîmpurilor semantice prezentată în 

fig. 1, descoperim că transpoziţia, la rîndul ei, duce la convertire semantică, 

la apariţia unei noi semnificaţii a sensului, care intră în relaţii sinonimice cu 

semnificaţia altui semn, determinat de paradigmă, adică a celui neutralizat. 

Transpunerea membrului opoziţiei în condiţiile funcţionării opozantului său 

duce la nivelarea, la anihilarea trăsăturilor semantice distinctive, adică la 

neutralizarea lor, continuînd să persiste doar indicii comuni, care servesc 

drept bază pentru unificarea lor semantică. Astfel, ramificaţia semică poate 

transforma poezia lui Eminescu într-un hipertext, în care fiecare cuvînt poate 

deveni un nou link, astfel hipertextul poetic aduce elemente cu totul noi, de 

exemplu, densitatea figurativă mai mare, corelaţiile între imagini mai strînse, 

bifurcările de căi devin mai dificile şi mai greu de controlat, pentru că 

elementele textului pot migra în alte noi şi noi contexte. Această idee 

aminteşte de „opera aperta” a lui Umberto Eco, care ne sugerează că nici o 

operă de artă nu este cu adevărat închisă, că fiecare dintre ele comportă o 

infinitate de lecturi posibile, oferă o sursă de experienţe cititorului, toate 

datorîndu-se faptului că opera nu e ruptă de realitate, ci intră într-o mişcare 

ce se caracterizează printr-o invitaţie lansată publicului de a veni să 

completeze opera cu artistul. Dacă axa lexicală indică intimitatea autorului, 

bifurcarea semică şi deschiderea operei spre cititor indică exterioritatea, 
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adică re-crearea unor noi mesaje extrinseci, care pot fi diferite de mesajul 

intrinsec al poeziei. 

În concluzie, putem spune că analiza semică şi identificarea 

cîmpurilor semantice dominante dintr-o poezie oferă posibilitatea de a 

descoperi noi valenţe şi noi posibilităţi de interpretare condiţionate de 

exigenţele diferitor momente temporale. 
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Anul III, Cluj 

Ipostaze ale intimităţii în lirica erotică eminesciană de 

început 

Orice cunoaştere a intimităţii lucrurilor este, nemijlocit, un poem. 

(G. Bachelard) 

1. Premise interpretative 

 

Plierea spre interioritatea lucrurilor se realizează în urma depăşirii 

unei tensiuni constante între „ostilitatea materiei” şi intimitatea ei, astfel 

încît nevoia unui refugiu, a unei stări de odihnă în profunzimile materiei 

se instaurează ca necesitate inalienabilă a spiritului uman. În această 

interpretare bachelardiană (Gaston Bachelard 1999), erosul romantic se 

manifestă ca „spaţiu” protector al cuplului, cei doi îndrăgostiţi evitînd pe 

cît posibil ieşirea în lume, în social. Evadările în natură sau în alte 

topocronii ale intimităţii vin ca o contrapondere la spiritul raţionalist al 

iluminismului. Se conturează, astfel, ideea unui „romantism interior”
35

 ce 

înfăţişează conversia perspectivei asupra lumii: intrînd în profunzimea 

lucrurilor, omul romantic realizează atît o dezinhibare a eului, cît şi, în 

etapa imediată, o reintegrare (înnoită) a sinelui într-un sistem coerent şi 

armonic (universul). Astfel, din lupta care se dă între psihologia lui 

„împotriva” cu psihologia lui „în”, omul romantic se regăseşte în mod 

constant scindat: necesitatea intimităţii poate avea, astfel, două cauze: 1. 

fie ostilitatea obiectului păstrează subiectul în afara profunzimilor (şi aici 

ar intra conflictul romanticilor cu societatea coruptă şi rece care nu îi 

poate integra; s-ar pune problema unei poezii cu caracter social, mesianic, 

satiric); 2. fie ruptura lanţului „interiorizării”: îndrăgostitul trece „testul” 

ieşirii din sine, însă nu reuşeşte să stabilească o formă intimă de 
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 Anca Sîrbu vede în  apariţia romantismului o reacţie la pozitivism, în maniera 

unei treceri de la „o conştiinţă intelectuală” la „o conştiinţă sensibilă” (Anca Sîrbu 
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relaţionare cu universul, fapt care duce la înstrăinarea sinelui, la 

alienare
36

. Această alienare, totuşi, apare mai ales în variantele 

postromantice ale manifestărilor eului în lume sau în afara ei. Intimitatea, 

pentru Eminescu, devine o mască a însuşi eşecului ei. 

În lucrarea de faţă vom încerca să prezentăm modalităţile de 

realizare a acestui eşec în poezia eminesciană, luînd ca texte-suport trei 

poeme erotice din etapa de început a creaţiei sale. Am ales această 

perioadă, deoarece considerăm că, deşi încă sub influenţa paşoptistă, 

Eminescu reuşeşte să depăşească modelul ales şi programul lui nu doar 

prin pastişarea subtilă a unor stiluri apreciate în epocă (Ion Heliade 

Rădulescu, de exemplu), ci şi prin resemantizarea unor locuri comune ale 

romantismului european. De aceea, vom analiza raportul intimitate-

exterioritate din perspectiva acestei reevaluări critice a unor simboluri 

consacrate pentru desemnarea celor două „cîmpuri de tensiune”. 

Motivele care transcriu extraversiunea şi intraversiunea aparţin, de 

fapt, unor planuri antinomice şi se materializează, la nivelul imaginarului 

poetic, prin prezenţa ruinelor, ca spaţiu al risipirii absolute, al 

dezarticulării Sensului şi prin apariţia femeii serafice, apariţie aproape 

fantomatică. La o primă lectură, în erotica eminesciană de început, 

ipostaza femeii angelice in-formează un întreg univers, căruia îi conferă 

coerenţă şi, deci, căruia îi oferă Sens. Concreteţea dură a imaginarului 

relicviar e îmblînzită tocmai de prezenţa (aparent) caldă a femeii-înger 

care umanizează şi „intimizează” peisajul. „Recitind”, însă, relaţiile ce se 

stabilesc între ruine şi apariţiile feminităţii, observăm că, dincolo de 

dinamica acestei ambivalenţe, există „un ochi” nevăzut ce modifică 

perspectiva, un ochi care regrupează semnele raportului în funcţie de 

propria viziune asupra lumii. De fapt, sub masca unui lirism obiectiv, se 

ascunde un eu liric „demiurgic” ce stabileşte legile jocului între 

interioritate şi exterioritate. Astfel devine posibil eşecul intimităţii în 

însăşi manifestarea sa. Fie sub masca estetului, fie sub masca 

alchimistului, eul liric stabileşte noi configuraţii ale tensiunii 

interioritate/exterioritate, determinînd chiar anularea ei. De aceea, ruinele, 

un cronotop al neantului, nu-şi mai găsesc o pereche antitetică în prezenţa 
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 În poezia Melancolie, decrepitudinea exterioară surprinde tocmai eşecul 

eului de a stabili vreo formă de comuniune cu intimitatea lucrurilor. 
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feminină, ci o oglindire „verticală” a neantului: femeia ajunge, astfel, să 

intimizeze experienţa regresiei  într-un vacuum existenţial. Aceste „stele 

fixe” ale textului dau naştere unei noi figuralităţi poetice care 

desemnează, pentru manifestarea intimităţii (sau a aparentei ei prezenţe), 

o altă „voce” (prin urmare, încă de la început, procedeul mascării eului 

liric prin impersonalizarea discursului anulează posibilitatea existenţei 

unei intimităţi reale), care să redea „povestea” profunzimilor”. Din acest 

punct de vedere, textul poetic este impregnat de nuanţe retorice, astfel 

încît, din nou, intimitatea este suspendată prin artificializare. O ultimă 

problemă pe care o vom urmări indirect în acest eseu se referă la „feţele” 

timpului, în strînsă legătură cu figuralitatea retorică (cf. Laurent Jenny 

1999) a poemelor alese, precum şi cu raportul stabilit între cele două 

„ipostaze” ale neantului (ruinele şi feminitatea). După cum vom observa, 

poemele alese ne apar ca modalităţi de transcriere a tensiunii între „timpul 

metric” şi cel „antropologic” (André Jacob 1967), tensiune „rezolvată” 

prin contopirea (confundarea/ suprapunerea) celor doi în numele unei 

relativizări alienante. 

În rîndurile care urmează, ne vom strădui să indicăm prin cele trei 

poeme, Lida, De ce să mori tu? şi Îngere palid, felul în care afirmaţiile 

de mai sus îşi găsesc coerenţa în poezia eminesciană de început, ţinînd 

cont, în acelaşi timp, de evoluţia ipostazelor eului liric ce legitimează 

manifestările intimităţii. 

 

2. Intimitate şi estetizare 

 

Postumă datînd din 1866, Lida deschide şirul tematic al poemelor 

centrate pe imaginea femeii în mijlocul ruinelor. Această imagine, de 

origine (post)paşoptistă (D. Bolintineanu o cultivă), este revalorizată, 

construind, la un nivel de suprafaţă, o „narativă” simplă cu o figură 

centrală („blonda Lida”) şi un fir epic prezentat schematic (Lida se 

îndrăgosteşte de un pescar cu care, după o vreme, fuge). Dimensiunea 

narativă a poeziei e decelabilă pe trei paliere: 1. portretul protagonistei, 2. 

istoria protagonistei şi 3. idealul acesteia. În funcţie de cele trei niveluri, 

vom putea, mai apoi, înţelege tipurile de raporturi ce se stabilesc între 

elementele imaginarului poetic, dar şi între eul liric şi „povestea” Lidei.  
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În lirica eminesciană de început, femeia-înger e ipostaza cea mai 

des întîlnită, fiind o transcriere „cuminte” a unui model romantic de mult 

consacrat. Totuşi, observă Ioana Em. Petrescu, această feminitate pură nu 

pare autonomă, ci emanată de o gîndire masculină şi, deci, în 

imposibilitatea unei iniţiative. Textul de faţă pare să se înscrie acestei 

tipologizări, dar nu transcrie portretul clasic al femeii angelice: deşi sub 

autoritatea unei gîndiri exterioare ei, Lida nu e o feminitate contemplată, 

redusă la un comportament instinctual ori superficial, ipostază des 

întîlnită în lirica eminesciană, ci e o feminitate contemplatoare, 

masculinizată. Schematismul portretizării este realizat prin unicul atribut 

conferit de „ochiul demiurgic” („blondă”), astfel încît această 

monovalenţă a fizicului ajunge: 1. să estompeze şi să detematizeze 

manifestarea pur feminină (esenţial în aspectul Lidei rămîne un detaliu, 

de altfel, convenţional – culoarea părului); 2. să mute accentul pe 

dimensiunea interioară a protagonistei, în aşa fel încît atributele afective 

şi intelectuale iau locul descrierii detaliate a unui trup frumos şi angelic: 

„pe faţa-i plîng gîndiri”, „blonda Lid-amor gîndeşte”, „zîna tristă, rece 

(...) rătăcind”. Această relaţie între minimalizarea aspectului fizic al Lidei 

şi datele multiple oferite cu privire la starea de spirit a acesteia devine 

explicită în finalul poemului, final ce surprinde înlănţuirea fericită a 

îndrăgostiţilor, fără însă a omite un detaliu esenţial şi anume statutul Lidei 

(„al ruinei geniu blond”). Printr-o astfel de sintetizare, cititorului îi este 

oferită cheia textului: nu dimensiunea angelică a femeii e cea care o 

diferenţiază pe Lida, ci genialitatea. Însă, privind mai atent istoria acestui 

„geniu blond”, observăm că idila schematizată în aceste versuri se 

derulează „lin”, cronologic şi nespectaculos. Poemul e „rece”, 

artificializat prin desfăşurarea banală a evenimentelor. Nota 

simplificatoare a acestei iubiri poate determina o interpretare uşor diferită 

a statutului „geniului blond”. Este Lida într-adevăr un geniu (...fie el şi 

blond) sau, prin iubirea împărtăşită, prin fericirea împărtăşirii ei, are loc o 

demistificare a acestui tip de eros (idilic)? Pentru a răspunde, măcar 

parţial, acestei problematizări, vom urmări raportul Lidei cu exteriorul, 

adică, în alt registru, manifestările/prezenţele Idealului în lume. Textul 

oferă încă de la început un cadru semantic negativ: marea e tristă, bate 

vîntul, e seară, ruinele „se deşir”, gîndirile Lidei plîng, chipul ei e pal, 

Lida e tristă, rece şi rătăcitoare...şi nici chiar finalul poemului, care, 
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deducem, e un final fericit, nu îşi modifică registrul: nu apar determinanţi 

pozitivi, ci, dimpotrivă, ni se reaminteşte indisociabila legătură dintre 

protagonistă şi spaţiul din care tocmai s-a desprins (ruinele). Această 

încadrare a Lidei într-un univers steril, întunecos şi rece îi conturează şi 

completează acesteia personalitatea (nu, însă, şi Idealul). Reciprocitatea 

interiorităţii „zînei” cu mediul în care ea îşi proiectează idealul erotic 

traduce, de fapt, un proces de interiorizare a spaţiului exterior (al ruinelor) 

prin actul privirii: proiecţia Idealului în mijlocul ruinelor echivalează cu o 

autoproiecţie în cronotopul Neantului; altfel spus, intimizarea ruinelor se 

realizează prin exhibarea propriei interiorităţi. După cum am afirmat şi în 

partea introductivă, acest proces constituit din două momente (exhibarea 

eului şi apoi reinteriorizarea lui în sensul unei contopiri cu universul) 

riscă să nu se împlinească. Apariţia pescarului (a unui pescar) rezolvă 

posibila tensiune ce părea să se instituie definitiv în destinul Lidei. În ce 

măsură împlinirea idealului de iubire aduce protagonistei o modificare 

substanţială? De ce Lida rămîne pînă la sfîrşit un „geniu” tutelar al 

ruinelor? Căminul Lidei, ruinele, reprezintă „non-casa” (Gaston 

Bachelard) acesteia, antimodelul vieţuirii fericite. Totuşi, obiectivitatea 

glacială a redării acestei idile ascunde sensul, instituind echivocul: nu 

putem afirma în mod cert în ce măsură idila „geniului blond” e o grimasă 

a iubirii autentice sau o „profesiune de credinţă” a ochiului demiurgic. 

De altfel, poemul este construit pe formula unui lirism obiectiv ce 

ne apropie de recunoaşterea unei priviri impersonale care filtrează 

scenariul îndrăgostirii, un scenariu în totalitate exterior ei. Pe de altă 

parte, imaginea prototipică a manifestării Idealului în mijlocul ruinelor 

este un gest al eului liric mascat care propune realizarea unei intimităţi 

între Eternitate şi Neant, între eros şi thanatos (apropiere de factură 

romantică). Însă schematismul şi înfăţişarea obiectivă a poveştii de iubire 

ar trimite la un act voluntar de estetizare a idealului erotic, dar şi a 

imaginilor recurente ale romantismului. Eul liric împlineşte, astfel, rolul 

unui estet care, cu gesturi îndemînatice şi egale, îmbracă scenariul idilic 

într-o reprezentare pură. 
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3. Intimitate şi alchimie 

 

De ce să mori tu? este un poem scris în 1969 şi care surprinde 

trecerea de la lirismul obiectiv al Lidei la o subiectivizare a discursului. 

Tot în rîndul modificărilor se numără şi faptul că motivul ruinelor nu mai 

ocupă un loc central, ci e, mai degrabă, un artificiu poetic, prin care eul 

liric contemplator transcrie frumuseţea inefabilă a Martei. Trecerea de la 

o „naraţiune” erotică la o invocaţie a femeii adorate, trecere marcată de 

prezenţa intratextuală a eului liric (îndrăgostitul rosteşte asumat discursul 

iubirii), reprezintă şi o formă de punere în scenă a fascinaţiei pe care o 

poate provoca... frumuseţea unei femei urîte. Însă, tocmai această 

francheţe prin care se deschide invocaţia: „Tu nu eşti frumoasă, Marta”, 

şi care atinge apogeul prin renunţarea la eufemizare şi adresarea directă a 

unei constatări cel puţin jignitoare („faţa ţi-e urîtă”), ambiguizează, din 

nou, discursul – poemul acesta se instituie ca formă de satirizare sau de 

sublimare a portretului iubitei? Este suficientă apologia frumuseţii 

interioare pentru a suplini lipsa frumuseţii fizice? Construcţia atentă a 

demersului argumentativ al îndrăgostitului pare să conducă spre ideea 

afirmării unei interiorităţi exemplare clădite pe imaginea unui trup de 

femeie dizgraţios. În pofida acestei carenţe, Marta ipostaziază, în mod 

paradoxal, femeia-înger: „Tu îmi pari a fi un înger ce se plînge pe-o 

ruină”. Stranietatea constituţiei sale (contrastul între urîţenia fizică şi 

frumuseţea spirituală) stă la baza fascinaţiei eului îndrăgostit. 

Marta, de data aceasta un „înger blond” şi nu un „geniu blond”, 

simbolizează contrastul acut între spaţiul exterior (social) şi cel interior 

(elogiat de îndrăgostit), astfel încît textul acesta face un pas înainte faţă de 

Lida: Îndrăgostitul apreciază latura afectivă a personalităţii Martei (spre 

deosebire de Lida, care e construită pe axa intelectivă
37

): „Eşti numai 

suflet. Eşti ca îngerul fidel”. Devotamentul Martei reprezintă esenţa 

angelică pe care îndrăgostitul i-o hiperbolizează în strofa finală
38

, astfel 
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 Chiar dacă idealul pe care Lida şi-l făureşte e un ideal „de amor”, ea îl 

„gîndeşte”, trimiterile la experienţa erotică fiind inexistente (unicul reper e primul vers 

din a doua strofă). 
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 „Căci ţi-o jur: nu m-aş mira/ Dar-ai prinde aripi albe şi la ceriuri ai zbura,/ 

Privind lumea cea profană cum se pierde în abis”. 
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încît observăm o schimbare radicală de atitudine a „măştii” eului liric: 

privirea lui pătrunde în interiorul fiinţei privite, dezvăluie interioritatea (în 

disonanţă cu exteriorul), inversînd raporturile – exteriorul îşi pierde 

rostul, pe cînd intimitatea stabilită între ochiul indiscret al iubitului şi 

Marta se construieşte exclusiv pe „vederea înăuntru” a eului liric.  

Comparaţia, citată mai devreme, cu îngerul care se plînge pe ruine 

îi conferă Martei un statut special, pe care Edgar Papu îl sintetizează prin 

sintagma „magnetismul ruinelor”. Acest magnetism, realizabil doar în 

măsura în care ruinele sînt „dublate” de „pozitivul elementului vegetal” 

sau animal (Edgar Papu 1980: 150-159), se manifestă în poemul 

eminescian prin prezenţa umană sau, mai degrabă, cea supraumană. 

Tînguirea unui înger într-un spaţiu al pustiului, al „abisului” ne dă cheia 

sufletului Martei, fiinţă care, mult mai profundă decît Lida, e „mîhnită 

dar senină”, adică dăruită cu o interioritate mult mai variată/complexă 

decît a „geniului blond”. Dramatizarea discursului (titlul – reluat, apoi, în 

text) e susţinută de aceeaşi imagine-simbol a Martei: femeia-înger pe 

ruine e şi cea care va muri, care va ajunge asemenea spaţiului relicviar. 

Ipostaza angelică nu o salvează de condiţia sa umană, ci construieşte 

temporar un contrast între substanţa sa spirituală (eternă şi frumoasă) şi 

aspectul său dezagreabil. Sublimarea Martei, este, astfel, rezultatul 

procesului alchimic de „angelizare” a femeii iubite, realizat de eul liric 

îndrăgostit. 

 

4. Intimitate şi materialitate 

 
Scrisă în 1870, Îngere palid e o postumă care, după schema liricii 

eminesciene construită de Ioana Em. Petrescu, ar aparţine perioadei de criză 

(1870-1872). Pe de altă parte, această (pseudo)etapă rămîne una de tranziţie, 

una în care manifestările lirice, deşi în mare parte abandonate, sînt inserate în 

marile proiecte dramatice eminesciene nefinalizate. De aceea, pentru a 

facilita demersul nostru, vom lua în considerare acest poem ca aparţinînd 

etapei de început, analizîndu-l din perspectiva triadei concepute iniţial, 

folosind criteriul raportului  ruine-feminitate, regăsit în primele două poezii 

în mod diferit. 
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Acest text încheie seria39 pe care ne-am propus să o analizăm, 

realizînd o sinteză a prezenţelor anterioare. Caracterul dialectic al poeziei se 

realizează prin îmbinarea unei invocatio musae, realizată printr-o retorică a 

dezvăluirii, cu absenţa mărcilor eului liric (discursul e impersonal, neasumat, 

astfel încît ne putem întreba dacă interogaţia adresată „îngerului palid” vine 

din partea unui eu liric indiscret sau e o formă a dedublării). Lirismul acestui 

poem pare să oscileze între unul obiectiv şi unul subiectiv, astfel încît eul 

liric, ascuns, mediază dialogul între o interioritate şi o voce exterioară ei. 

Prin urmare, intimitatea dintre acesta şi îngerul palid se relativizează. 

Figura „îngerului palid” combină elementele constitutive ale 

personalităţilor feminine anterior prezentate: sînt preluate aerul grav şi 

„chipul pal” al geniului blond şi trăsătura angelicităţii (Marta). Misterul 

distincţiei între pămîntul-ruină şi cerul etern transcrie tensiunea interioară a 

îngerului, o tensiune proiectată în plan cosmic, astfel încît se realizează 

dezinhibarea eului, însă numai în plan ipotetic: primele două strofe sînt, de 

fapt, întrebări adresate îngerului, întrebări care îi problematizează condiţia 

umană. Soluţia pe care o propune „vocea” care rosteşte provocările e cea a 

zborului prin moarte – în acest fel s-ar realiza transcenderea. Astfel, zborul 

devine un paradoxal simbol al reversiunii, în măsura în care înălţarea 

îngerului se poate realiza prin anularea sa existenţială, prin dispariţie. Prin 

urmare, părăsirea pămîntului-ruină coincide, în primă fază, cu acceptarea 

propriei condiţii. O subtilă analogie se realizează, din nou, între statutul 

efemer al omului şi cel al pămîntului: ruina e elementul unificator şi 

oglindirea fidelă a fiinţei în planul universal. Strofa finală îmbogăţeşte 

sensul, arătînd că transcenderea îi e refuzată îngerului în numele iubirii – 

zborul prin moarte e amînat de „nişte lanţuri ţesute-n rai” şi care par a fi 

adevărata salvare a îngerului. De aceea, ipostaza îngerului exilat între ruine 

anulează contrastul iniţial prin reinvestirea Erosului care, din experienţă 

idilică (în prima poezie) devine una ... „elegiacă”; femeia-înger resimte 

primul „fior” tragic al condiţiei de îndrăgostit ca pe o dulce închidere a 

fiinţei în materie, închidere asumată în numele iubirii. Ieşirea „îngerească” 

din lumea-ruină prin moarte, adică prin anularea materiei, reprezintă, în acest 

mod, o soluţie imposibilă a îngerului îndrăgostit: scindarea lui cauzată 
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 De fapt, ipostaza femeii în mijlocul ruinelor nu va mai apărea în nici o altă 

poezie din etapele ulterioare, cele trei poezii fiind singurele care propun această imagine 

artistică. 
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tocmai de tensiunile provocate de lupta materie-spirit e sugerată de paloarea 

cu care ochiul demiurgic şi-a investit femeia contemplată. Prin urmare, acest 

ultim poem propune o intimitate a individului uman cu esenţa lucrurilor (cu 

pămîntul-ruină) nu neapărat prin finalitatea lor comună, ci, mai degrabă, prin 

dimensiunea „constrîngătoare” a instanţei iubirii. 

 

5. Concluzii 

Cele trei texte propuse pentru interpretare ilustrează dinamica 

viziunii poetice în analiza unei anumite recurenţe imagistice şi care 

surprinde, la un prim nivel, evoluţia „observatorului” din lirica erotică de 

început: într-o abordare iniţială a raportului de intimitate dintre ruine şi 

feminitate, întîlnim un lirism obiectiv, distant; apoi, într-o manifestare 

secundă, lirismul abordează extrema subiectivă, implicată, pentru ca în final, 

să descoperim un lirism „intermediar”, o soluţie, prin care se păstrează 

primul tip (cel obiectiv), dar care foloseşte mijloacele subiectivului. 

Apoi, observăm că această evoluţie se reflectă în organizarea 

semnelor textului poetic, prin: 1. tensiunea interior-exterior, resemantizată, în 

sensul în care ruinele, din topocronii exterioare, devin oglindiri, proiecţii ale 

interiorităţii, instaurîndu-se, astfel, o intimitate profundă între sufletul femeii 

şi prezenţa elementului relicviar; 2.  anularea/împăcarea tensiunii şi 

echivalentele ei în corelativele tematice şi retorice ale poemelor (înger-ruină, 

invocaţie-dedublare, transcendere-iubire). 

În esenţă, surprinzînd formele intimizării interiorului cu spaţiul mort, 

străin al unui exterior ostil, am încercat să arătăm că în tot „procesul de 

intimizare” rolul esenţial aparţine acelui „ochi demiurgic”, modelator al 

substanţei poetice. Altfel spus, toate metamorfozele poetice observate în 

cadrul acestui eseu sînt coordonate de către prezenţa-absenţa eului liric, fapt 

ce determină posibilitatea trecerii de la spaţiul exterior la cel interior – prin 

funcţia sa alchimică -, dar şi de la cel interior la cel exterior – prin rolul său 

estetizant. 
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Anul II, Braşov 

Sonetul De ce mă-ndrept ş-acum... – posibilităţi de 

interpretare 

Înainte de a începe analiza poeziei De ce mă-ndrept ş-acum..., 

trebuie să specificăm că sectorul metapoemului este şi la Eminescu destul 

de bine conturat. Deşi poeziile dedicate de Eminescu exclusiv concepţiei 

sale despre artă nu sînt tocmai numeroase, există destule texte poetice în 

care această concepție se face resimţită; amintim aici cîteva dintre cele 

mai cunoscute astfel de poeme - Numai poetul, Icoană şi privaz, 

Scrisoarea a II-a. 

La lectura superficială a unui lector mai mult sau mai puţin avizat 

- vom explica mai departe această afirmaţie aparent tendenţioasă - De ce 

mă-ndrept ş-acum... pare a fi un poem de dragoste. Indiciile textuale care 

conduc spre această grilă de lectură sînt, ca să zicem aşa, numeroase. 

Dacă urmărim schema jakobsoniană a funcţiilor limbajului, trebuie să 

identificăm instanţele actului lingvistic prezente în acest text. La prima 

vedere, problema emiţătorului este uşor de rezolvat. Emiţătorul este 

reprezentat de eul liric, un personaj revoltat împotriva contemporanilor, 

imaginea deja clasică, de factură schopenhaueriană, a geniului înstrăinat 

în lumea în care trăieşte. Ceva mai multe probleme pune identificarea 

receptorului. Pentru cititorul neavizat, receptorul este obiectivat în 

imaginea iubitei. Dintre elementele textuale care conduc lectura şi 

interpretarea pe această pistă, trebuie precizată folosirea aproape 

constantă a persoanei a doua singular. În plus, poate fi reperată în text o 

descriere a iubitei în formularea „iubit şi blond tovarăş”, imagine deja 

clasică a iubitei în arealul liricii eminesciene (iubita blondă, diafană, 

sensibilă). La cele spuse mai sus, se adaugă apelativul „copilo” care 

sugerează protecţia oferită de relaţia iubit-iubită, în care iubitul ocupă 

totodată şi ipostaza de protector.  Şi Petru Creţia, în studiul său Mihai 

Eminescu. Constelaţia Luceafărului. Sonetele. Scrisorile ajunge la 

concluzia că De ce mă-ndrept ş-acum... este un sonet de dragoste şi o 

dedicaţie, deşi „nu e în el nici lauda vreunei frumuseţi, nici îmbiere şi nici 
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durere de dragoste”. Acesta identifică, la rîndu-i, receptorul acestei poezii 

ca fiind iubita, iubita care este „singurul izvor al inspiraţiei poetice”, 

„singurul critic” şi „singurul destinatar” al poemului. Criticul remarcă, 

totodată, tonul satiric al acestei poezii eminesciene, „indiferenţa 

dispreţuitoare” prin care eul liric vrea să transmită că ceilalţi nu înseamnă 

nimic. Se poate observa şi relaţia ontologică, specific romantică, Eros-

Thanatos: „Amor şi moarte sînt în duşmănie”. Petru Creţia vedea în versul 

al zecelea, „Amic acestei des am căutat-o”, o ,,durere generică” şi 

,,existenţială”, ,,durerea de a fi şi îşi caută leacul în nefiinţă”, astfel încît 

iubirea apare aici ca ,,principiu antagonic morţii şi izbăvitor”. Amorul 

devine, aşa cum am arătat, un ,, balsam” existenţial care face mai 

suportabil drumul spre moarte şi valorizează viaţa. Tot Petru Creţia 

remarca nota de optimism a acestui poem, în care iubirea, viaţa şi poezia 

se îmbină armonios în ,,sfera bucuriei”.  

Iată, aşadar, interpretarea sonetului De ce mă-ndrept ş-acum... în 

viziunea unui lector puţin atent la indiciile textuale: un eu liric revoltat, 

care se detaşează de lume şi de părerile ei, indiferent la critica agresivă a 

contemporanilor, care în drumul spre moarte descoperă iubirea. Iubita 

este singura în măsură să îl înţeleagă şi ea este cea căreia i se dedică în 

totalitate, şi ca om şi ca poet: ,,Viaţa mea din nou ai cîştigat-o/ Şi orice 

road-a ei şi armonie/ A ta-i cu drept. Deci şi pe-aceasta: iat-o!”. Lăsînd 

deoparte aparenta transparenţă a acestui text eminescian, propunem mai 

departe o analiză pragmastilistică al cărei obiectiv este acela de a 

identifica o noua cheie de lectură. 

Aşa cum anunţat mai sus, ne-am propus ca, în demersul analizei 

noastre, să pornim de la schema funcţiilor limbajului a lui Roman 

Jakobson. Pentru început, vom încerca să stabilim cine este emitentul 

acestui mesaj poetic. Este vorba, în primul rînd, despre un autor empiric 

al poemului privit ca text. Apoi, putem identifica un eu liric, emiţătorul 

reperabil în text prin mărci gramaticale-forme ale pronumelui personal la 

persoana I singular ( ,,mă-”, ,,-mi”, ,,mei” etc.), folosirea verbelor la 

persoana I singular ( ,,mă-ndrept”, ,,n-am”, ,,nu-mi pasă”, ,,mi-e frică”, 

,,am căutat”, ,,m-am dat” ş.a.m.d.). 

Problema receptorului este mai amplă. Am arătat mai sus că 

acesta poate fi constituit de o ,,ea”, iubita căreia eului poetic îi ,,dedică” 

sonetul. Să analizăm indiciile textuale care pot conduce spre o astfel de 



ANA – MARIA RUNCEANU 

 

 

interpretare. Am vorbit mai devreme despre utilizarea pronumelor, a 

adjectivelor pronominale şi a unor verbe la persoana a doua singular. 

Enumerăm dintre acestea, forme pronominale cum sînt: ,,la tine”, ,,făr’de 

tine”, ,,părerea ta”, ,,ţie”. Observăm că aceste forme nu desemnează cu 

necesitate un referent de sex feminin, ci unul general, astfel încît, oprind 

interpretarea la acest nivel, nu putem avea certitudinea stabilirii 

receptorului pe care texul îl vizează. La fel se întîmplă şi în cazul verbului 

la persoana a doua singular ,,ai cîştigat” şi a imperativului ,,iată”, din 

versul final. Un alt element care venea în sprijinul tipului de lectură 

prezentat anterior este descrierea receptorului care apare în versul al 

treilea al celui de-al doilea catren prin dublul epitet antepus ,,iubit şi 

blond tovarăş”, asociat imaginii arhetip a femeii din opera eminesciană. 

De remarcat constantele semice ale substantivului ,,tovarăş”: /+persoana/, 

/+considerată în raport cu alta/, /+de care este legată prin viaţa, activitatea 

în comun, idei, aspiraţii comune/. Putem observa, aşadar, că termenul 

,,tovarăş”  desemnează nu doar partenerul de viaţă, iubitul. Folosirea 

adjectivelor calificative ,,iubit” şi ,,blond” la forma de masculin, 

blochează la rîndu-le interpretarea potrivit căreia tovarăşul ,,iubit şi 

blond” ar fi doar iubita. Vom face acum analiza semică a substantivului 

copil, prezent în versul ,,Să ieie dar copiii mei în gheară-şi” şi în cazul 

vocativ, în versul ,,Ci-n drumul ei m-am dat, copilo, ţie...” -copil: /+vîrsta 

fragedă/, /+protecţie şi afecţiune primită în relaţia cu părinţii/. Implicaţia 

afectivă pe care folosirea acestui substantiv o presupune nu este doar 

aceea de dragoste, în dimensiunea ei erotică, ci mai degrabă aceea de 

protecţie, ocrotire, afecţiune paternă.  

Cele mai sus prezentate demonstrează că receptorul pe care textul 

îl construieşte, nu este în mod necesar iubita. Şi totuşi, cui se adresează 

acest text? ne vom întreba cu oarecare nerăbdare. În primul rînd trebuie să 

admitem existenţa unui receptor empiric, a cititorului în carne şi oase. 

Avînd în vedere faptul ca sonetul face parte din postumele eminesciene, 

nu putem vorbi aici de un receptor imediat, contemporan, al poemului. 

Dar acest receptor postum se va împărţi la rîndu-i în mai multe categorii. 

Mai întîi, îl aducem în discuţie pe lectorul neavizat, cel care va lua 

contact cu textul poetic, dar nu-l va descoperi decît la un nivel superficial. 

Despre el am amintit mai sus. Apoi, nu putem ignora lectorul avizat, 

specializat, de tipul criticilor literari, care vor ,,diseca” textul, analizîndu-l 
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pas cu pas. Un al treilea tip de lector este cel despre a cărui categorie 

vorbeşte mai pe larg Umberto Eco în cartea sa Lector in fabula, anume 

lectorul model, care apare ca ,,strategie textuală”. Acesta este cel care, 

printr-o înţelegere adecvată a textului, reuşeşte să-i actualizeze 

corespunzător mesajul; este tipul de cititor pe care textul îl prevede, îl 

construieşte. Am prezentat categoriile receptorului privit ca lector al 

poemului, dar nu am epuizat această instanţă a comunicării. Descoperim 

în acest text poetic un receptor nonexistenţial, care este poezia ca arhetip. 

Acest tip de receptor ne interesează aici în mod deosebit. Vom reveni pe 

parcursul analizei la problema receptorului. 

Ne vom ocupa în continuare de alţi doi ,,factori” implicaţi în 

evenimentul acestui tip de comunicare şi anume, de referent şi de mesaj. 

Pentru că textul reprezintă o unitate, vom trata funcţiile referenţială şi 

poetică şi prin referire la celelalte funcţii ale limbajului. O analiză a 

versurilor ne va ajuta să stabilim valorile acestor instanţe. 

Primul vers este o întrebare pe care emiţătorul şi-o adresează sieşi, 

devenind în acest fel receptorul propriului mesaj. Există în acest prim vers 

două indicii care declanşează presupoziţii din punct de vedere pragmatic 

şi semantic. Este vorba despre adverbele de timp ,,acum” şi ,,iarăşi”. 

Aceşti indici conduc la următoarele presupoziţii: există o persoana (eul 

liric) care se îndreaptă către ceva/cineva; a existat un timp în care eul 

poetic nu a mai luat acest drum; există un motiv pentru care face această 

alegere. Acest vers are valoare perlocuţionară întrucît scopul întrebării 

este acela de a identifica mecanismele care l-au condus pe emiţător spre 

decizia de reveni asupra a ceva ce, pare-se, a abandonat pentru o vreme. 

Versul al doilea aduce cu el răspunsul aşteptat. Şi aici observăm prezenţa 

unui declanşator de presupoziţie - ,,făr‟de tine”: eul poetic are ceva de 

spus; are nevoie de un ,,vehicul” pentru a transmite ceea ce doreşte. Al 

treilea vers al primului catren, conţine la rîndul său un declanşator de 

presupoziţie, adverbul de timp ,,azi”; aceste presupoziţii pot suna în felul 

următor: va exista cineva care va critica activitatea eului; nu contează 

părerea receptorului imediat, contemporan; va exista un moment în care 

părerea cuiva va avea valoare. Ultimul vers al catrenului aduce o lămurire 

asupra referentului; poemul este cel care va constitui obiectul criticii. 

Interesant în acest vers este paralelismul ,,contra-mi”-,,ocară-şi”. Putem 
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deduce de aici faptul că agresivitatea criticii contemporane, se va 

răsfrînge, la un moment dat asupra ei înseşi. 

Primele versuri ale celui de al doilea catren aduc în prim-plan 

indiferenţa faţă de contemporani şi critica lor. În virtutea analizei primei 

strofe, este uşor de identificat referentul sintagmei ,,copiii mei” ca fiind 

creaţia. Următoarele două versuri desemnează receptorul acestui mesaj. 

Paralelismul ,,mă bucur”-,,mi-e frică” sugerează imaginea criticului, care 

fie adoptă o poziţie încurajatoare, fie una care dezaprobă şi sancţionează. 

Cert este, însă, că aceasta este ,,părerea” care are greutate, părerea 

tovarăşului ,,iubit şi blond” care nu este altul decît lectorul ideal, postum. 

Observăm aici biunivocitatea relaţiei dintre participanţii la actul 

comunicării: eul liric îşi construieşte un cititor ideal, capabil să îi 

înţeleagă mesajul şi aşteaptă din partea acestuia feed-back-ul.  

Prima terţină pune şi ea probleme în ce priveşte interpretarea. 

Avem de-a face aici cu o dialectică a contrariilor. Pentru a facilita 

înţelegerea acestei strofe, vom identifica mai întîi receptorul pe care îl 

vizează. Acesta este reperabil prin apelativul ,,copilo”. Am stabilit, în 

urma analizei semice, că nu este vorba despre iubită. Este vorba aici 

despre poezia însăşi. Poezia este cea la care eul liric revine. Aşadar, 

,,amorul” din versurile acestea nu este amorul pentru o femeie, ci mai 

degrabă iubirea pentru poezie, pentru creaţie. Conştientizînd efemeritatea 

fiinţei şi caracterul ei tranzitoriu, eul liric încearcă să dea vieţii sale 

valoare prin creaţie. Aceasta este ideea pe care o conturează şi strofa 

finală. În versul ,,Viaţa mea din nou ai cîştigat-o”, se remarcă şi un 

declanşator de presupoziţie, ,,din nou”, care conduce la presupoziţiile: 

poezia cîştigă viaţa autorului ei; prin acest text, poezia/creaţia cîştigă încă 

o dată viaţa poetului; de fiecare dată cînd creează, poezia respectivă 

cîştigă viaţa autorului ei. Aşadar, creaţia, poezia, este cea căreia eul liric i 

se dedică în totalitate şi căreia îi închină şi acest ultim produs :,,Deci şi 

pe-aceasta: iat-o!”. Avem în aceste versuri imaginea poetului-artizan 

(,,orice roada-a ei şi armonie”), asemănător celui din poezia argheziană. 

Reiese din analiza anterioară, caracterul de artă poetică a sonetului De ce 

mă-ndrept ş-acum... şi valoarea sa testamentară. 

Raportîndu-ne la teoria lui Roman Jakobson, am avut în vedere, 

mai sus, funcţiile emotivă, conativă, referenţială, şi poetică. Aceasta 

funcţie, centrată pe mesaj, este predominantă. Mesajul textului 
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eminescian este subtil construit, prin introducerea abilă a presupoziţiilor, 

prin alegerea lexemelor din fondul principal lexical care creează o 

simplitate (aparentă) a stilului (acest aspect ţine şi de funcţia 

metalingvistică). La Eminescu, limbajul este reflexiv (potrivit clasificării 

funcţiilor limbajului făcută de Tudor Vianu), ,,comunică şi se comunică”, 

se centrează pe dimensiunea conotativă a cuvintelor utilizate, pe diferenţa 

dintre formă şi conţinut. Prin alegerea unui limbaj nepretenţios, lipsit de 

preţiozităţi, şi concepţia despre poezie (idealizarea acesteia), prin uşurinţa 

cu care poetul exprimă lucruri valoroase fără  a se pierde în formulări 

sofisticate, se confirmă faptul că, în poezia eminesciană, are loc o 

îmbinare armonioasă între cele două paradigme ale Romantismului, High 

şi Biedermeier. 
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MĂDĂLINA TARABULEA 

Anul II, Constanţa 

Paradoxul departelui „intim” eminescian 

Poezia eminesciană se construieşte într-o coerenţă cu filosofia, de 

cele mai multe ori în paralel cu aceasta, ca un substrat ideatic legitimator. 

În fragmentele filosofice din 1873, Eminescu căuta formularea teoretică 

propice exprimării relaţiei între „idee” şi „formă” în sensul creaţiei sale. 

Reconstruind sistemul lui Platon de la premise ca „ideile platonice sînt 

puterile ce lucrează tipic în noi, care dezvoltă oarecum forma”. Eminescu 

internalizează cea mai îndepărtată proiecţie a lumii ideatice. Mai mult, 

modifică termenul însuşi de „idee” în „icoană”, termen care va apărea în 

1876 în poezii ca Icoană şi privaz sau Cu gînduri şi cu imagini, unde 

„icoana” se defineşte ca rezultat al transformărilor creatoare ale puterilor 

internalizate. Ceea ce însă transformă aceste puteri pentru a genera 

„icoana” este natura, care produce în fantezie prin mai multă libertate 

chipuri mai frumoase („din mila naturii şi puterea naturii nu trebuie să 

trecem peste ea. Noi sîntem din firea ei şi ea este din firea noastră. Sîntem 

puteri sublimate”- Fragmentarium). Astfel, natura e considerată 

consubstanţială cu fiinţa creatoare şi, deci, parte a intimitaţiei originare, 

spaţiu al confortului deplin al fiinţei, dar şi al protecţiei maxime.  

Lucrarea de faţă îşi propune o abordare gradată a procesului de 

internalizare a naturii, care, odată asimilată, se va răsfrînge paradoxal din 

nou în exterior, dar sub formă de criză. Astfel, într-o primă etapă, 

cufundarea departelui în intim se desăvîrşeşte în momentul în care poetul 

se caută pe sine prin intermediul dublului feminin, căpătînd expresie prin 

raportarea cuplului la natură şi moarte, prin „adormirea la umbra teiului”, 

ca în poezia Povestea codrului. În partea a doua, intimul naturii va fi 

surprins în răsfrîngerea sa din nou în exterioritate prin oglindirea poetului 

în însăşi conştiinţa sa creatoare. Totodată se externalizează nu doar 

spaţiul, ci şi spiritul, ducînd la o ieşire a fiinţei umane din propriile limite, 

pentru a se reintegra, tot prin moarte, în natura văzută ca un ciclu armonic 

al întoarcerii de la creaţie la condiţia de „increat”. Poetul nu se mai 

regăseşte în experienţa de cuplu, ci încearcă să se retragă în sine, căutînd 
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moartea în singurătate, în cadrul naturii, ca în poezia De-oi adormi. 

Pentru că poetul e mereu prins între cele două ipostaze, care se regăsesc 

în interiorul său, dar totuşi se proiectează în afara lui, va trece printr-un 

moment de criză la nivelul conştiinţei, după cum se va urmări în poezia 

Scrisoarea a IV-a. Astfel, natura şi moartea, strîns legate, dar totuşi bine 

diferenţiate, vor deveni pilonii pe care se sprijină creaţia eminesciană, 

coordonatele între care poetul se situează mereu, adică manifestări 

exterioare ale unor procese interne, reflectînd, poate paradoxal, după cum 

zicea şi E. Papu, un departe în aproape şi invers.  

Departele, în viziunea lui E. Papu devine o categorie ce cuprinde 

un imens ansamblu de structuri senzoriale, o întindere de plinuri ce 

caracterizează atît ce e în afara fiinţei umane, de la elementele naturii, 

pînă la cele cosmice. La Eminescu, depărtarea presupune şi o depăşire a 

intervalului dintre regnuri sau dintre diferite stări existenţiale. În acest fel, 

poetul trebuie să treacă de la exclusivitatea mărginită a regnului uman la 

apropierea altor regnuri, urmînd o sporire de existenţă. Depărtarea devine 

în acest fel una lăuntrică, deoarece planul finit al omului va închega şi se 

va închega prin interiorizare, conştientă sau nu, a experienţei integrale a 

existenţei, văzute temporal si spaţial.  

În perimetrul planului intim, tot E. Papu aduce în discuţie 

categoria aproapelui, care vizează în special erotica, momentul în care 

atracţia poetului e dată de dorinţa nepretenţioasă de integrare în cursul 

simplelor bucurii muritoare date de conceptul de cuplu. E dorinţa de 

împlinire în trăirea simţurilor. Pe de altă parte, se mai constituie şi din 

momentele de adîncire a poetului în sine însuşi, atunci cînd nu se mai 

caută acţiunea de „a cuprinde”, ci cea de „a se cuprinde”. Prin planul 

apropiat al eroticii, el îşi restrînge şi îşi densifică orizontul, ajungînd la o 

apropiere interioară care vizează mai mult cunoaşterea de sine prin 

mutarea obiectivului într-un punct din el însuşi. 

Cei doi termeni - aproape, departe - nu se află dispuşi în ordine 

succesivă, ci vor alterna, într-o prezentă opoziţie care permite, paradoxal, 

o corespondenţă în termeni şi accente. Deşi ei nu se acordă, fiind situaţi la 

poli opuşi din punct de vedere semantic, îşi corespund şi se întregesc 

reciproc în climatul aceleiaşi stări de conştiinţă, pe care ambii o provoacă, 

ajungînd la un aproape în departe şi invers. Acest lucru se poate urmări 

cel mai bine în poezia Povestea Codrului, unde natura, reprezentată în 
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plan simbolic de motivul codrului, va purta mereu amprenta plurivalenţei 

de atribute poetice. Încă de la început, cadrul fixat e pur exterior, văzut ca 

un imperiu al vegetalului – „împărat slăvit”, „codrului, Măriei - Sale”, ca 

o fiinţă atotputernică, ce are în grijă toate vieţuitoarele. Limitele spaţiale 

par a fi deschise de îndată ce se extind şi cuprind atît aştrii, cît şi 

„neamuri mii”, într-o nelimitare ce demonstrează universalitatea naturii. 

Însă deschiderea de graniţe e reflectată ca într-o oglindă de conştiinţa 

creatoare a instanţei masculine, refăcîndu-se drumul invers de la departe 

înapoi în planul intim prin internalizarea exteriorității. În acest sens, 

romanticul antropomorfism al naturii devine la Eminescu un 

cosmomorfism al omului, deoarece fiinţa umană devine ea însăşi natură 

infinită. Lucrul acesta este posibil datorită faptului că poetul trece de la 

exclusivitatea condiţiei umane la expandarea în alte regnuri, urmînd o 

sporire de existenţă. Pentru ca procesul de internalizare să se aprofundeze, 

e necesară recreerea cuplului generic. Instanţa poetică îşi va chema dublul 

feminine în interiorul pădurii („Hai şi noi la craiul, dragă”). Prin iubire, 

codrul se va investi cu valoare de centrum mundi, avînd un orizont ce se 

va închide de la sine, devenind un centru de intimitate. „peisajul închis al 

codrului e constitutiv locului sacru, care e realmente o cosmicizare mai 

cuprinzătoare decît micro-cosmosul locuinţei, a arhetipului intimităţii 

feminoide”(G. Durrand). Iubirea e văzută acum, după cum afirmă si G. 

Liiceanu, ca o putere reconciliantă, care uneşte antinomiile departelui şi 

aproapelui, trezind conştiinţa la o altă ordine. Osmoza cu planul erotic se 

face în planul devenit intim al naturii, mai ales prin intermediul morţii, 

văzută ca o deplasare a ponderii de la muritoarea stare biologică la 

ilimitatul volum tanatologic. Dacă prin depăşirea intervalului dintre 

regnuri, instanţa masculine tinde să devină natură, ajungînd să poarte cu 

sine propria moarte sau Moartea însăşi, în planul reprezentării poetice se 

poate observa îmbrăţişarea cuplului Amor-Mors prin somnul la umbra 

teiului („adormi-vom”, „troieni-va floare-i peste noi”), prin care cuplul 

generic va reintra în consonanţă cu ritmurile naturii originare.  

Se poate adăuga şi ceea ce afirma I. Negoiţescu, numind „profilul 

plutonic” al poeziei eminesciene „învăpăiat de focul originar”, adică de 

incandescenţa magmatică a centrului teluric. Aceasta s-ar cuprinde, 

deopotrivă cu întregul univers în vastul volum interior al poetului, adică 

în substratul efervescent, larvar al fiinţei, unde arde însăşi substanţa artei 
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sale. În acest moment se declanşează criza la nivelul conştiinţei poetului, 

notată la sfîrşitul Scrisorii a IV-a. Depărtarea asimilată în toate 

manifestările ei va conduce la apariţia conştiinţei de situare a fiinţei 

creatoare între regnuri. Poetul anticipează la nivel de înţelegere a 

mecanismelor vieţii pe omul obişnuit, dar nu va putea niciodată sa 

depăşească limitele condiţiei sale umane. „Organele”, văzute ca 

instrumente ce mediază cele două lumi între care acesta se va situa, acum 

sînt sfărîmate: „Ah! Organele-s sfărmate şi maestrul e nebun!”, în 

Memento mori. Devine un moment al renunţării la propriul mesaj, simbol 

al durerii, al revoltei şi al disperării. Procesul este unul de tip domino, 

concentrînd o înţelepciune sceptică, a deşertăciunii. Şi planul intim al 

fiinţei sale, dublul său feminin, îşi pierde valenţele ideatice de la început, 

pentru că nu se mai crede în desăvîrşirea prin iubire – „visam odinioară 

pe aceea ce m-ar iubi/…N-o mai caut…Ce să caut? E acelaşi cîntec 

vechi…” 

Poetul se va retrage în sfera depărtării, iar cele două categorii 

încep să se diferenţieze, într-o dilatare de manifestări ce le proiectează la 

poli opuşi. În poezia Nu voiesc mormînt bogat, depărtarea cosmic nu mai 

e un scop în sine, ci devine tăcută cărare către lăcaşul dorit al morţii. El 

devine dintr-un spaţiu nefamiliar unul intim în momentul în care este 

văzut ca un imens receptacul al morţii care îl primeşte pe poet în mijlocul 

său, conducînd la o re-integrare în ritmurile cosmice. Depărtarea codrului 

va da proporţii neobişnuite spaţiului, astfel ca vor fi integrate elemente ca 

marea sau pădurea de brazi, vîntul şi izvoarele, prin experienţa morţii, 

poetul devenind o parte componentă a acestei universalităţi. Copacul 

care-i va sta la cap este tot teiul, la fel ca în prima ipostază, dar acum nu 

mai are rolul de păzitor şi protector al celor doi, ci se petrece un transfer 

de identitate la nivel cosmic. Poetul devine propriu-zis natură, pentru că 

spiritul său se va conserva prin trecerea lui în formă vegetală, devenind 

simbol al nemuririi, dar şi al părţii dintr-un întreg în care acum se 

regăseşte deplin. Însă depărtarea poartă acum ca marcă distinctivă pecetea 

singurătăţii, deoarece condiţia esenţială pentru ca înfrăţirea cosmic să fie 

nealienată, e regăsirea şi intrarea în armonie cu sine însuşi, ceea ce se 

poate întîmpla doar în momentul în care luciditatea este singura 

constantă. Poetul îşi asumă această ipostază, iar atitudinea în faţa morţii 
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este senină, în care se găseşte doar dorinţa de a avea alături elementele 

naturii pentru a media transferul.  

În periplul acestui călător care trece prin toate experienţele vieţii, 

erotica pare a avea o importantă funcţie. Din zona unde, „ca-n ziua cea 

dintîi, izvorau lumine”, instanţa masculină va fi antrenată de setea iubirii 

către acest magnet al vremelniciei. Dar tot iubirea, prin deziluzia legată 

de existenţa ei, îl va arunca din nou pe întinsul depărtării, de astă data 

depopulat de marile intuiţii ale poetului şi aşternut cu cenuşa 

deşertăciunii. Aici, cel se va regăsi pe sine în drumul său spre dorita 

plenitudine a morţii. Ciclul se încheie astfel străbătut de unda 

dinamismului de atracţie şi totodată de respingere de care dispune iubirea. 

Puterea ei de a-l smulge pe poet din ale sale „ceruri nalte” se asociază cu 

aceea de a-l lansa către alte ceruri, unde se celebrează împlinirea prin 

moarte. 
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ADELA DINU 

Master II, Sibiu 

Legitimitate internă şi imagine publică 

în discursul publicistic eminescian 

„Durerea lui a fost durerea celor mulţi, 

patriotismul lui e patriotismul vremi”. 

(D. Murăraşu, Naţionalismul lui Eminescu) 
 

Confiscarea imaginii publice eminesciene de către retorica 

naţionalismelor secolului XX a însemnat o reconfigurare a acesteia într-o 

paradigmă modificată, în vizibil dezacord cu logica şi legitimarea sa 

internă. După ce termeni din ecuaţia naţionalismului eminescian au 

proliferat în discursul legionarismului, în perioada postbelică ideologia 

dominantă s-a insinuat, cu instrumentele tabuizării şi ale cenzurii, în 

spectacolul receptării, determinînd ostracizarea unor aspecte esenţiale ale 

structurii organice reprezentate de publicistica eminesciană şi cauzînd 

revirimentul altora, ulterior supralicitate. Coloratura vie a naţionalismului 

eminescian s-a opacizat, iluminarea exclusivă şi excesivă a unor nuclee 

semantice şi obnubilarea altora , prin procedeul atît de des întîlnit al 

extragerii şi izolării semantemului din contextul organic în care acesta se 

înscria firesc, cauzînd gibozităţi extreme survenite în urma unor  

perspective pseudocritice lipsite de verticalitate. 

Actualele demersuri critice tind, pe de o parte, să reîntregească 

imaginea publică eminesciană prin aducerea laolaltă şi sudarea într-un 

puzzle complex a tuturor pieselor publicisticii sale, iar, într-o altă ordine 

de idei, să sancţioneze pornind de la postulate vest-etice, deci printr-o 

grilă ubicuă astăzi a corectitudinii politice aplicată retrospectiv, atitudini 

şi crezuri altfel inteligibile şi legitime în ethosul constituirii statului 

naţional la sfîrşitul secolului al XIX-lea. 

Naţionalismul eminescian s-a constituit într-un sistem viabil, 

funcţional, a cărui complexitate speculativă derivă din suprapunerea a cel 

puţin două planuri aparent ireconciliabile: acela pozitivist al racordării 

permanente la datele empirice, manevrate cu luciditate şi abilitate de 

publicistul format în orizontul economiei politice şi al teoriei fiziocrate, şi 
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acela al imaginarului politic european, de esenţă conservatoare, cu 

puternică încărcătură mesianist-identitară. Tangajul dintre aceste doua 

dimensiuni este o strategie, nu pe deplin asumată, de a spori impactul 

informaţiilor asupra publicului receptor, pentru că, se ştie, apelul la 

resursele ilimitate ale imaginarului tradiţional conferă informaţiei un plus 

de valoare euristică, retrimiţînd-o în lume cu o încărcătură semantică 

sporită de prestigiul culturii scrise. 

Aspectul final neomogen, compozit, şi, după cum s-a mai 

remarcat, heterodox al construcţiei ideologice eminesciene, raportat la 

concepţia junimistă a conservatorismului, cu care este consubstanţială 

pînă la un punct, este marcat de balansarea continuă între doi poli: acela 

al contingentului cît se poate de prozaic, gradat de informaţii punctuale, 

statistici şi concluzii juste dar, de multe ori, şi de conjecturi pertinente, şi 

cel al imaginarului supraistoric din care este decantată aversiunea 

societăţilor tradiţionale faţă de străinul din interiorul cetăţii. În logica 

argumentaţiei eminesciene de multe ori conceptul postcede stereotipul şi 

prejudecata conduce la judecată, iar „ceea ce produce spectaculos novator 

conservatorismul eminescian este alianţa între judecata sociologică şi 

violenţa acuzei etnice,acuză integrată unei dialectici a denunţării 

străinului” (Ioan Stanomir 2000: 30). 

Sub cupola eticului universal fundamentat, a binelui comun, 

polemistul uzează de întreaga recuzită a retoricii, îndemînarea sa constînd 

în înscrierea datelor celor mai seci într-un scenariu complex, teleologic şi 

pandeterminist. Jurnalistica sa are un caracter adresat (Monica Spiridon 

2003: 178), didactic, întregul său demers confirmînd o intenţie paideică 

nedisimulată. 

Eminescu substituie adeseori, după cum remarcă Monica 

Spiridon, o retorică a gazetarului cu una oraculară, de amvon. El declamă: 

„Nicicînd nepăsarea pentru binele comun şi pentru soarta populaţiunilor 

producătoare ale acestei ţări n-a fost mai mare”, activînd modelul 

frecvent uzitat de retorica naţionalistă al unui prezent anarhic, înstrăinat 

de istorie. Este secesionată astfel dimensiunea suspendată, în teribilă criză 

ontică şi valorică a prezentului, de persistenţa temporală a unui trecut 

istoric cu fundamentare mitică.  

Utopismului liberal, cu accent pe paradigma individualistă şi 

umanistă, i se opune o logică imanentă şi organică a funcţionării  
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mecanismelor societăţii; progresismul liberal este repudiat din perspectiva 

conştientă de sine a conservatorului reacţionar care a arborat drapelul 

Daciei mitice atemporale şi imateriale.  Imaginea unui prezent descins 

dintr-o distopie şi a unui trecut îndrituit prin mecanisimele ucroniei, sînt 

sudate, funcţionînd într-o lume paralelă cu structura evenimenţială a 

istoriei contemporane publicistului. 

Reculul temporal pînă la vecinătatea unei Dacii cvasimitice, 

recurenţă imagistică prezentă în textile poetice şi în cele publicistice, se 

explică prin nevoia lui Eminescu de a-şi fundamenta crezul naţionalist şi 

de a se detaşa atît de prezentul în criză cît şi de momentul recent, 

reprezentat de fatidicul an 1848 al deschiderii fără discernămînt a 

liberalismului către valorile occidentale, străine celui mai profund spirit 

autohton. 

Dacia eminesciană „imaginează o lume primordială, a-istorică, 

exprimînd, întocmai altor incursiuni ale poetului în trecut, un ideal de 

regresiune, nostalgia începuturilor aflate sub semnul vîrstei de aur. Se 

află aici, încă nu suficient închegat, punctul de plecare al unei mitologii 

naţionale, expresie a fondului naţionalist şi autohtonist al ideologiei 

poetului, care avea să trezească ecou mai ales în naţionalismul şi 

autohtonismul generaţiilor următoare” (Lucian Boia 2005: 156). 

Naţionalismul eminescian reconstruieşte trecutul în şi ca discurs din 

nevoia de a-şi legitima ontic şi euristic crezul, opunînd accelerării 

reformatoare lentoarea tradiţiei, element identitar care se deplasează de 

secole în interiorul aceloraşi graniţe temporale, spaţiale şi valorice, şi 

dezavuînd poetica cosmopolită de pe bazele unui sistem imuabil şi univoc 

al naţiunii. 

Dialectica dintre vîrsta de aur a trecutului şi cea de fier a 

contemporaneităţii , structura paternală a statului, modelul autoritar al 

voievodului suprapus peste cel, imperfect, al regelui, prin recursul la 

tehnica palimpsestului, investirea imaginii străinului cu atributele 

alterităţii radicale şi constatarea xenocraţiei, uzitarea mecanismului 

ţapului ispăşitor în problema evreiască şi activarea scenariului invadării 

cetăţii de către instanţa conspiraţionistă a Alianţei izraelite, validarea 

principiului arhaic al lui hospes hostis ( al străinului duşman), care 

ameninţă din interior coeziunea internă a fragilei cetăţi româneşti, în curs 

de consolidare, tot acest mixtum compositum de radiografii corecte dar şi 
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de inadvertenţe istorice trebuie înţelese pornind de la rolul pe care 

Eminescu gazetarul si-l asumă, erijîndu-se simultan în rolul de avocat al 

ideii de naţiune română , idee în curs de consolidare la acea dată şi 

procurorul denunţător al agenţilor de disoluţie, infiltraţi în multe dintre 

sistemele statului românesc recent creat: liberali, evrei, conspiraţionişti, 

întregul palier de figuri din establishmentul imaginar al alterităţii. 

Ideea de naţiune în accepţiunea lui Eminescu, aşa cum se 

desprinde din întregul sistem de texte publicistice, este un construct 

complex care reuneşte imaginarul tradiţional, marcat de accentuarea 

puternică a încărcăturii de alteritate atribuită străinului din proximitate, cu 

coordonatele fundamentale ale conservatorismului junimist. Perioada de 

consolidare a conştiinţei de sine a unei naţiuni recent aparute în spaţiul 

european coincide cu o mecanică mai alertă a jocului auto- şi al hetero-

imaginilor, dispuse antinomic şi maniheist. În astfel de conjuncturi unice 

în istoria statelor-naţiune, conflictele din interiorul naţiunii se 

estompează, îşi pierd din relevanţă, în schimb se accentuează receptarea 

alterităţii ca malignă pentru bunul mers al istoriei.  

O astfel de desfăşurare cunosc şi articolele politice ale lui 

Eminescu în care se impune de la sine o matematică diferită a raporturilor 

majoritarului cu minoritarul faţă de condiţiile postbelice şi postmoderne 

de tranşare a acestor probleme. Articolul politic eminescian porneşte, de 

regulă, de la o chestiune acută, de interes general în contextul socio-

politic, cum ar fi: dezbaterea în jurul articolului 7 din constituţie privind 

acordarea de drepturi adiţionale evreilor din ţară, consideraţi a fi 

neîndreptăţiţi din punct de vedere politic, ori discutarea situaţiei 

românilor transilvăneni în cadrul imperiului Austro-Ungar. 

 Pornind în esenţă de la  o expunere justă a premiselor 

contextuale, Eminescu aglutinează laolaltă termeni din ecuaţiile cele mai 

diferite, resemantizîndu-i, şi îi dispune de-a lungul unui scenariu 

pandeterminist în care nimic nu rămîne nespeculat şi niciun accent nu 

cade întîmplător. Astfel, date care probează o oarecare scădere 

demografică în sînul românităţii precum şi o certă creştere demografică a 

evreilor de pe teritoriul ţării sînt pretextul pentru a manevra o retorică a 

sabotării românului de către fratele semit, retorică prezentă nu o dată în 

publicistica eminesciană, uneori activînd supratextul fratricidului biblic 

comis de Cain asupra lui Abel. În consecinţă, evreii din interiorul cetăţii 
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sînt: „cei înfieraţi cu semnul lui Cain, cu semnul fratricizilor” (Mihai 

Eminescu 1989: 98). Indicatori demografici, cel mai probabil corecţi, sînt 

aşezaţi într-o cauzalitate de tipul: „Dacă s-au înmulţit şi creştinii în oraşe 

e mai numai acolo unde nu există evrei deloc sau puţini […] Încolo, în 

oraşe, unde or fi evrei mulţi, populaţia urbană se stinge ca prin minune” 

(Mihai Eminescu 1998: 150). 

Invarianţii naţionalismului eminescian, imagine anamorfotică a 

naţionalismului românesc de la acea dată, prefiraţi în ansamblul 

publicisticii, se compun din: omogenitatea etnică a naţiunii (formulat şi în 

termenii idealului purităţii etnice), uniformizare lingvistică prin 

asimilarea alterităţilor cel puţin la nivelul limbii, alteritatea malignă, 

ipostaziată cel mai des în heteroimaginile simplificate şi stereotipate ale 

evreului corupător şi conspiraţionist dar şi ale grecoteilor şi bulgăroilor; 

pericolul reprezentat de moartea prezumtivă a naţiunii sau de disoluţia ei 

prin pătrunderea elementelor străine, a negrei străinătăţi; decăderea 

singurei clase pozitive: ţărănimea, consecinţă directă a exploatării ei prin 

intermediul recent formatei pături-superpuse, ineficacitatea practică a 

proletarilor condeiului, politicianismul ca frazeologie goală, şi lista ar 

putea continua.  

Privite în ansamblu ideile acestea nu sînt originale, ele se înscriu 

firesc în atmosfera epocii, derivînd ori din doctrina conservatorismului 

românesc ori din a celui occidental. Despre intens mediatizatul 

antisemitism al publicistului, unii cercetători (Caius Dobrescu, Ioan 

Stanomir) converg în a-i desluşi o configurare teoretică ce se înfiripă în 

anii studenţiei vieneze a lui Eminescu. Soluţia propusă de publicist la 

problema minorităţii semite este însă pur teoretică şi fără vreo finalitate 

practică premeditată: asimilarea culturală, în principal prin uniformizare 

lingvistică, a blocului compact semit, care ameninţă din interior liniştea 

naţiunii române. Istoria recentă demonstrează însă, fără drept de apel, că 

ideile, mai ales atunci cînd sînt expuse într-o formă adecvată şi 

convingătoare, ca la Eminescu, arareori ascultă de cel care le-a gîndit şi 

le-a formulat, şi pornesc în lume urmîndu-şi destinul propriu, de 

neanticipat în momentul iniţial al conceperii lor. 

Eminescu însuşi recunoaşte că soluţia de compromis a asimilării 

culturale şi lingvistice a minorităţii semite nu e în mod efectiv aplicabilă 

la situaţia reală, pentru că „cine n-a avut drepturi nu le are nici astăzi. 
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Evreii, consideraţi pururea ca străini în ţară şi fiind străini în realitate , 

căci nu vorbesc româneşte în familie, au o lege deosebită de aceea a 

celorlalţi locuitori şi nu s-amestecă cu ei prin căsătorii, vor rămînea 

străini pînă ce nu vor deveni români. Deşi limba nu e singurul semn 

caracteristic al naţionalităţii, totuşi e un semn principal. Pe cîtă vreme nu 

vor vorbi în familie româneşte […] – nu vor putea fi consideraţi ca 

români” (Ibidem: 110). Este limpede că gazetarul le reproşează evreilor 

întocmai ceea ce revendică din partea conaţionalilor săi: continuitate a 

tradiţiilor atît laice cît şi religioase, conservare lingvistică, coeziune 

internă, solidaritate etnică. Obnubilarea parţială în ceea ce priveşte unele 

aspecte ale gîndirii politice eminesciene, alături de surprinderea justă şi 

pertinentă a altora, sînt antinomii care se nivelează pînă la urmă în sinteza 

naţionalistă. 

Legitimarea internă a discursului publicistic eminescian există, 

dincolo de unele inadvertenţe ale consemnării istoriei, dincolo de 

sporadica „manipulare a livrescului in cele mai abile chipuri” (Monica 

Spiridon 2003: 109), dincolo de ordonarea semnificativă a datelor aparent 

irelevante într-un scenariu determinist, „silind adevărul să se dovedească 

verosimil” (Ibidem: 148), tocmai prin dimensiunea fundamentată 

mitologic pe care o dobîndesc, strînse într-un ansamblu cît se poate de 

coerent si de bine articulate, textele publicistice.  

Eminescu mizează desigur pe cartea „fondatorului sau a 

refondatorului. Fără contribuţia sa, fundaţia riscă să se uzeze, să se 

fisureze, să se prăbuşească” (Lucian Boia 2006: 189). Seducţia si 

fascinaţia exercitată de miturile fondatoare este perfect inteligibilă şi 

altfel foarte răspîndită la sfîrşitul secolului al XIX-lea, supranumit, se ştie, 

secolul naţiunilor. Conștiința de sine a naţiunii şi conştientizarea, de către 

indivizi, a apartenenţei la o entitate unică, înglobantă, reprezintă 

finalitatea publicisticii eminesciene înţelese ca sistem. Imaginea publică a 

lui Mihai Eminescu , precum şi clişeul ultraspeculat al poetului naţional , 

îşi datorează viabilitatea şi persistenţa istorică atît legitimităţii interne a 

discursului publicistic (nu a celui literar, aproape aseptic in raport cu 

ideologia naţionalistă), legitimitate întărită de raportarea consecventă la 

resursele mitologiei naţionale fondatoare, cît şi codificării seculare a 

simbolurilor naţionalist-identitare în cele mai adînci straturi ale 

mentalităţilor colective româneşti. 
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ALINA ŢIBOACĂ 

Anul II, Braşov 

Eminescu între romancier şi gazetar 

În jurul lui Mihai Eminescu s-a creat imaginea a unei persoane 

melancolice, singuratice, visătoare, sintagme asociate scriitorului prin 

prisma operei sale lirice de către mulţi critici. Unul din multele exemple 

ar fi „Melancolia generală eminesciană dureroasă a nopţii, care învăluie şi 

pătrunde romantismul poetului” (I. Negoiţescu 1995: 129). 

Făcînd însă o comparaţie între romanul Geniu pustiu şi articolele 

de ziar din cea mai fructuoasă perioadă a sa, şi anume cea în care scrie la 

cotidianul Timpul vom observa un Eminescu care trece de la contemplaţie 

la comentarii ironice, satirice şi vehemente, care trece de la melancolie şi 

visare la agresivitate verbală. 

Trebuie avut în vedere faptul că romanul Geniu pustiu a fost scris 

între anii 1868-1871 fiind definitivat în perioada studiilor la Viena, iar 

articolele discutate fac parte din intervalul 1882-1888 fiind o diferenţă 

semnificativă între perioadele în care cele două tipuri de discurs sînt 

scrise. 

Eminescu scrie, după cum spune Eugen Simion, un roman „după 

modelul cunoscut al povestirii romantice, care dezvoltă, în etapele ei 

succesive, o idee fundamentală cu adînci implicaţii sociale şi morale” (E. 

Simion 1964: 9). De aceea e normal să găsim teme din filosofia şi 

concepţia despre societate ale lui Eminescu atît în proză, cît şi în 

articolele de ziar, în consecinţă mă voi referi în special la diferenţele de 

ton, atitudine şi limbaj. 

Diferenţele de limbaj dintre cele două tipuri de scrieri la nivel 

textual sînt semnificative. Proza e caracterizată de un limbaj ambiguu şi 

încărcat, semnalat şi de E. Simion: „Contestată de unii pentru stridenţa 

naraţiunii şi barocul frazei, apreciată de alţii –din aproape aceleaşi 

motive - pentru stilul «gotic fabulos» şi nota halucinantă” (Ibidem: 7). 

Un limbaj personal, susţinut de naraţiunea la persoana a I-a: „mă 

pătrunsese”, „tropăiam”, „eu stam”, „să ştii de la mine”; particular, 

mesajul putînd fi interpretat în mod diferit de fiecare persoană în parte: 
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„uimit şi nebun vedeam în închipuinţa fiecărui concept numai palidele 

sale umbre” (Mihai Eminescu 1966: 170) această propoziţie putînd fi 

interpretată ad litteram prin halucinaţiile unui nebun sau i se pot da 

diferite interpretări poetice în opoziţie cu limbajul articolelor, caracterizat 

de claritate şi concizie. Claritatea fiind dată şi de buna structurare şi 

argumentare a articolelor „În idei vedea mai întîi lanţul lor logic” (I 

Negoiţescu 1995: 144) fapt demonstrat de multe articole, dar în special de 

cel din 22 februarie 1878 în care dă replică ziarului Nord care susţinea 

opinia Rusiei că Basarabia ar aparţine ruşilor fiind cucerită de la tătari. 

Eminescu face o demonstraţie bazată pe argumente şi citate din tratate, 

acte şi convenţii între domnitori cu precizia unui specialist în istorie. Un 

limbaj universal, gradul de accesibilitate fiind mai mare, acest tip de 

discurs are ca scop producerea unei reacţii din partea cititorului, discursul 

lui Eminescu făcînd deseori apel la opinia publică, „ţara s-a săturat de 

ele”, pentru a-şi susţine ideile. De asemenea limbajul lui este deseori 

impersonal, Eminescu folosind numeroase construcţii acest tip în scrierea 

articolelor „În fevruarie tribunalul comercial al imperiului la Lipsca 

pronunţă sentenţa sa în favoarea reclamantului Landau-Kaufmann ce 

anulează urmările convenţiunii de răscumpărare…” (Mihai Eminescu 

1987: 21). 

O altă caracteristică a limbajului gazetăresc al prozatorului este 

predilecţia pentru dictoanele şi expresiile latine, rar întîlnite în proză, cum 

ar fi : „status quo”, „sic”, „pro domo”, „si tacuisses, philosophus 

mansisses!” prin care dă un plus de eleganţă articolelor, dovedindu-şi 

erudiţia, însă ţinteşte şi la o educare a publicului, îndemnînd la căutarea 

unei traduceri sau echivalări. Prin aceste expresii se apropie de limbajul 

literar mai mult decît de cel jurnalistic. 

Privind dialogul de la începutul romanului, între eul narator şi 

Toma Nour, am fi tentaţi să spunem că este perceput ca o revoltă 

împotriva decăderii societăţii, însă trebuie observat tonul resemnat al 

naratorului, detaşat de aceste probleme „Divorţul…adulteriul îmbla cu 

feţe bolnăvicioase, spoite din gros, pe stradele noastre…” (Ibidem: 131), 

tonalitate resimţită şi în atitudinea lui Ioan care nu mai crede în virtute: 

„pe teatru, pe scena cu virtutea nu în practică” (Ibidem: 161).Vedem, 

deci, un spirit mai mult resemnat şi contemplativ decît practic, care pune 

problema societăţii decăzute însă nu crede în posibilitatea schimbării ei, 
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nici nu vede rostul luării de atitudine împotriva acestei stări „În fine - 

adaose el cu un surîs sceptic - de ce să cercăm noi a rădica generaţiunea 

cu umărul? [...] De-o fi ca ei să se stingă se vor stinge şi cu noi şi făr’ de 

noi - de nu, nu” (Mihai Eminescu 1966: 134). 

În contrast, în articolele de ziar vom întîlni implicarea sa în 

problemele societăţii: „să avem curajul de a ne dezbăra de prejudiţii 

nejustificate, voinţa de a ne căuta tărie în principii […] şi, mai presus de 

toate agerimea de a descoperi omul sub haină şi ideea sub frază” (Mihai 

Eminescu 1987: 31). Ideea introdusă prin imperativul „să” denotă un 

îndemn, o implicare directă a autorului articolului şi speranţa într-o 

îmbunătăţire a perspicacităţii publicului. 

Vom întîlni un spirit antrenat în polemica de gazetă, care acuză, 

care i-a atitudine. „E cu desăvîrşire nedemn de-a substitui prin sofisme şi 

jucării de cuvinte unui termen din constituţie alt înţeles decît acela pe 

care îl are” (Ibidem: 143), este ironic, uneori chiar sarcastic şi judecă 

după propriile principii: „Astfel prosperă instituţiile cele mai neapărate 

sub guvernul liberal” (Ibidem: 103). Acest tip de limbaj ironic şi polemic 

„Colegiul III e mînat de şefii de gardă cevică şi votează pe plutoane şi în 

pas gimnastic pe candidaţii guvernului” (Ibidem: 289) în permanenţă 

guvernul e la antipolul descrierii: „visătorul înflăcărat, patriotic, faustian 

şi byronian” ( E. Simion 1964: 12). 

Diferenţele dintre limbajul celor două tipuri de scriere sînt 

evidente, la fel şi schimbarea de atitudine faţă de societate şi problemele 

ei. Dar putem trasa o linie de demarcaţie între ele, putem diseca limbajul 

lui Eminescu? Desigur că nu. În ediţia Eminesciana de G. Bogdan Duică 

e prezentată o teorie a lui Aristotel preluată de Möser „toate operele 

poesiei şi artei nu sînt decît emanaţiuni parţiale din comorile spirituale 

mult mai bogate ale poeţilor şi artiştilor” (G. Bogdan-Duică 1981: 154), 

iar eu aş completa că şi articolele fac parte din „comorile spirituale” ale 

scriitorului, o personalitate complexă care poate excela în mai multe 

tipuri de discurs, rezultînd imposibilitatea disecării limbajului său. 

Amintind textul din preambulul romanului putem vedea în 

discursul lui Toma Nour, acest personaj melancolic, singuratic şi 

mizantrop, tendinţa de a lua atitudine împotriva acestei stări de decadenţă 

a naţiunii „Schimbaţi opiniunea publică, daţi-i o alta direcţiune, […] 

faceţi o uriaşă reacţiune morală, o revoluţie de idei”. Însă tonul în care 
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îşi termină fraza „zise el încet şi răguşit” şi articularea enunțului la 

persoana a III-a plural indică distanţarea vorbitorului şi dorinţa ca 

altcineva să ia atitudine şi nu el. Este departe de tonul pamfletar şi 

tranşant pe care îl găsim în articole. Îl putem însa considera un punct de 

plecare în evoluţia acestui tip de limbaj care va duce la fraze ca „Pentru 

întîia oară ni se întîmplă ca guvernul să reprezinte de-a dreptul 

străinătatea şi pretenţiile ei zdrobitoare şi să zică «punga sau viaţa»” 

(Mihai Eminescu 1987: 53). 

Un alt element prezent în cele doua discursuri este radicalismul, 

după observaţiile aceluiaşi Eugen Simion: „Pe linia tradiției paşoptiste, 

Eminescu vine cu un radicalism menit să schimbe fundamental 

fizionomia socială” (E. Simion 1964: 36). Aceeaşi atitudine o are şi în 

articole, în special împotriva guvernului şi liberalilor care, consideră el, 

nu au ce căuta în viaţa politică românească. „Ar fi fost de crezut că d-ul 

prim-ministru s-a convins de sterilitate absolută a partidului său roşu 

[…] ţara s-a săturat de ele” (Ibidem : 221). De asemenea, el are această 

atitudine nu numai pe plan politic, ci şi social, negînd tot ceea ce nu 

corespunde fondului sau ideologic în plan de limbă, istorie sau artă. 

Pentru a continua în aceeaşi notă, un alt element ce transpare în 

proză, dar se definitivează în articole este spiritul antiliberal. În proză se 

vorbeşte despre înlăturarea tiranilor, despre cosmopolitism ca „spirit de 

înfrăţire a popoarelor împotriva tiraniei” (M Eminescu 1987: p.130) dar 

şi cu semnificaţia pe care o cunoaştem astăzi, de apreciere şi preluare a tot 

ceea ce vine din străinătate şi de înlăturare şi dispreţ faţă de ceea ce este 

naţional, despre ipocrizie: „vezi la noi istorici care nu cunosc istoria, 

literaţi şi jurnalişti ce nu ştiu a scrie, actori ce nu ştiu a juca, miniştri ce 

nu ştiu a guverna” (Ibidem: 130). Vedem caracterul vindicativ al 

revoluţiei din 1848 reprezentat prin atrocităţile făcute de maghiari în 

satele româneşti şi descrise de Eminescu şi prin răzbunarea macabră a lui 

Toma pe honvezii din casa preotului şi a tribunului pe morar. În gazetărie 

el devine total antiliberal şi în consecinţă conservator  prin structură, după 

cum observă şi G Călinescu. 

Diferenţele dintre limbajul din proză şi cel din articole sînt deci 

surprinzătoare, iar mitul unui „Eminescu melancolic” se îmbogăţeşte 

ieşind la suprafaţă un gazetar cu o atitudine deseori ironică faţă de cei pe 

care îi consideră ipocriţi şi injuşti, cu o ideologie politică puternic 
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susţinută şi cu un limbaj clar, structurat şi efervescent. Este demontată 

imaginea însinguratului, a personajului neinteresat de contemporaneitate. 

Faptul că regăsim dezbătute problemele societăţii atît în proză, cît şi în 

articole arată interesul său faţă de societatea contemporană. Aportul său 

în  publicistică este recunoscut de critici literari ca G. Călinescu, care 

spune despre cronicile lui Eminescu că „poartă întipărirea spiritului 

eminescian, prin stil si vocabular dar mai ales prin elevaţiunea punctului 

de vedere”, Eugen Simion, dar şi de lingvişti ca Gh. Bulgăre, care susţine 

că Eminescu a adus acest tip de limbaj la un alt nivel. 
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Anul II, Chişinău 

Problema formării tînărului în publicistica lui Mihai 

Eminescu 

Orizontul de aşteptare al tînărului de astăzi înregistrează un 

produs real în urma interferenţei sale cu orizontul de aşteptare al tînărului 

din secolele XIX-XX. Ilustrativ în acest sens este factorul de progres 

substanţializat în publicistica actuală, unde libertatea gîndirii se pronunţă 

în temeiuri democratice la cel mai înalt grad de enunţare. Libertatea 

exprimării însumează trăsăturile esenţiale ale adevărului, iar prin prisma 

acestuia se poate analiza caracterul publicisticii eminesciene, care a dat 

naştere unei concepţii promiţătoare în procesul de formare a tînărului. 

Este vorba de concepţia emancipării spiritului tînăr în baza cunoştinţelor 

sale şi posibilitatea lor de aplicare în timpul etalării Certului. Publicistica 

eminesciană e axată pe o logică a „certului” de o vădită semnificaţie 

vitală şi reflectă spiritul ingeniozităţii unui tînăr în devenire, care posedă 

arta „elocvenţei” diriguite în favoarea progresului cultural. Se pronunţă 

criteriul axiologic în ţinuta bătăliei politice şi ideologice, iar, ca rezultat, 

reîntregirea semnificaţiei etico-estetice promovează o imagine clar 

conturată asupra lumii. Adevărul e că Eminescu a intenţionat să devină, 

mai întîi de toate, el însuşi un model cultural pentru tînăra generaţie, ca, 

mai apoi, să recreeze imaginea vieţii în evoluţie. Exegeţii menţionează că 

Eminescu a publicat relativ puţin în raport cu manuscrisele sale care 

dezvăluie o cunoaştere intelectuală enormă. Reflecţiile poetului, de o 

actualitate vădită, susţin opinia contemporanilor noştri cu privire la 

„predispoziţia congenitală a firii sale romantice” (Mihai Cimpoi, D. 

Vatamaniuc 1992: 183).  

D. Vatamaniuc, în lucrările Publicistica lui Eminescu şi 

Eminescu (1988) abordează subiectul formării şi devenirii intelectuale a 

poetului-gazetar, acreditîndu-l ca pe un om deplin al culturii. Concluzia 

definitorie a cercetătorului este că întregul text eminescian este 

indestructibil prin structura sa organică şi nu e posibilă o separare a 

poeziei şi a prozei de publicistică. Unul din elementele acestei structuri 
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este emotivitatea – un liant axiologic al creaţiei sale. Problematica pe care 

o înregistrează publicistica sa cuprinde elementul dat sub o forţă de 

sugestie deosebită, capabilă să identifice în personalitatea lui Eminescu 

un semn al universalităţii vii. Asimilarea interioară, deosebită, analizată 

conform propriei raţiuni „de-a fi”, denotă viziunea personală asupra 

universului. Acesta e o componentă intrinsecă unei formări constructive a 

personalităţii tînărului. Manuscrisele permit să-l urmărim pe poet în 

intimitatea sa, pe parcursul întregii sale activităţi scriitoriceşti, evocîndu-

se astfel maniera dialectică surprinzătoare a argumentelor în conţinutul de 

idei ce reflectă problema formării tînărului într-o epocă de mari 

schimbări.  

Astfel, în cariera sa gazetărească, Eminescu tratează exhaustiv 

subiecte din diferite domenii de activitate, apelînd cu subtilitate la 

virtuozitatea interpretării şi condimentînd polemic nereuşita organizării 

administrative, juridice din ţară. „Rolul tinerei generaţii, în înţelegerea 

filozofică a publicistului M. Eminescu, este de a confrunta «Răul cel 

Mare» şi «de a fi un agent credincios al istoriei»” (G. Marinescu 1997: 

66). Se impune aici şi ideea de continuitate valorică a generaţiei tinere în 

virtutea posibilităţilor de conştientizare a Adevărului. Acesta determină 

legătura de cauzalitate a cugetării şi faptei unui individ, iar Eminescu este 

în drept să facă translaţia firească de la planul general-filozofic la cel 

politic-concret, relevînd finalitatea primordială din relaţia individ-lume, 

particular-general. Publicistul apelează  şi la tactici de scriere, specifice 

firii  sale de tînăr ingenios aflat în cunoaşterea lumii. Aceste tehnici de 

scriere ale textelor jurnalistului pot fi considerate şi nişte „specii de 

serviciu”, adevărate exerciţii ale flexibilităţii textului publicistic 

eminescian. „Capacitatea de absorbţie şi de reconvertire a unor elemente 

heteroclite este poate dominanta cea mai clară a scrisului eminescian. În 

termeni strict generici, de pildă, în creuzetul său generos se produce o 

sinteză inimitabilă între dominantele retorice tradiţional cunoscute: genul 

deliberativ (sau politic), cel judiciar şi, respectiv, cel demonstrativ (numit 

în anumite împrejurări şi fastuos)” (Monica Spiridon 1994: 56-57). 

Adevărul preconizat funcţionează în virtutea educaţiei, percepute ca 

factor activ al iniţierii tînărului, acesta avînd ca obligaţie manifestarea 

unui respect faţă de toţi membrii societăţii în care activează. În acest sens 

trebuie să menţionăm un element problematic înregistrat în arsenalul de 
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idei pe care se cristalizează activitatea publicistică a lui Eminescu şi 

anume teoria păturii superpuse. E o problemă discutată şi disputată, 

alăturîndu-i-se eticheta de „antisemitism”. Or, dacă ne situăm în 

perspectiva toleranţei din andragogie, ca pedagogie a adulţilor, este 

imposibil de conceput ca publicistul-poet, care a pledat pentru drepturile 

naţiunii sale, să desconsidere drepturile altor etnii. Problema rezidă 

probabil în excesele pe care le sancţionează în abordările publicistice. Dar 

nu îndrăznim a pune pe umerii publicistului această problemă de 

interculturalitate (ca şi atitudinea faţă de chestiunea evreiască, de altfel), 

deoarece cercurile naţionaliste ale lui Bărnuţiu şi Hasdeu creaseră deja, în 

timpul activităţilor politico-sociale din prima jumătate a secolului al XIX-

lea, atmosfera duşmănoasă împotriva străinilor. Astfel Eminescu a incitat 

la dispută, în amploarea discuţiilor de acest gen, a asigurat cu succes 

viitorul unei teorii antibarbare, demonstrînd naţionalismul său prin 

excelenţă. Pentru el membrii păturii superpuse erau echivalenţii naţiei 

bătrîne, cu acest prilej poetul susţinea că „o naţie (rasă) bătrînă este 

aceea, care de-a lungul istoriei, şi-ar fi pierdut toate bunele calităţii, 

dobîndind, în schimb, o seamă de vicii, a căror gamă merge de la 

imoralitate, vicleşug, corupţie, pînă la trădare de dominare” (Ibidem: 

239). Această lacună morală reprezintă un punct dilematic în problema 

formării tînărului abordată în publicistica lui Eminescu. Principiul 

abordării interculturale, necesar ca ideologie în creşterea sănătoasă a 

unei generaţii, nu este evident în comparaţie cu tendinţele actuale de 

armonizare a raportului identitate-alteritate, pentru că, în secolele XX-

XXI, „politicile educative şi culturale se cer a fi deschise nu numai la 

valorile naţionale, ci şi la valorile internaţionale, căci cooperarea 

economică şi politică va deveni posibilă dacă nu se va alia cu spiritul de 

comprehensiune şi cooperare în domeniile culturii şi educaţiei” 

(Constantin Cucoş 1998: 202). Nu punem la îndoială faptul că Eminescu 

ar fi avut o conştiinţă interculturală, cu siguranţă că firea sa, antrenată 

de o rezistenţă nemaipomenită în faţa problemelor diverse, axată pe ideea 

identităţii românilor, l-a marcat eminamente în contextul de valorificare a 

naţionalismului. 

Cu excepţia acestor probleme circumscrise xenofobiei, în ordinea 

de idei înregistrate pe făgaşul multiaspectual al ziaristicii eminesciene, 

rezistă în timp configuraţia constatărilor manifestate ca simptom al 
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veacului pripit şi neadecvat stării de spirit impresionante, emotive pentru 

dezvoltarea unui tînăr. Se anunţă acea „maladie a secolului” (mal du 

siècle în Franţa, la noia în Italia, spleen în Anglia) marcată de monotonia 

vieţii umane şi de plictisul molipsitor. „Plictiseala consemnează deci un 

ineluctabil proces de alienare a omului modern, o existenţă în violent 

contrast cu cea a primitivului sau a copilului, în vreme ce imaginaţia 

proaspătă şi naivă a acestora, identifică substanţa în orice lucru, spiritul 

obosit al omului modern descoperă pretutindeni golul, neantul. De aici 

obsesia vanităţii lucrărilor, sentimentul neliniştitor al singurătăţii şi al 

abandonării într-o lume lipsită de sens, în care valorile se degradează şi-n 

care totul este fals, cu excepţia plictiselii, singura realitate autentică” (I. 

Cheie-Pantea 1986).  

Pătruns de o excepţională obiectivitate asupra fenomenelor, 

lucrurilor, situaţiilor de viaţă, Eminescu realizează un efort maximal şi în 

scopul formării şi devenirii sale intelectuale, de unde şi motivaţia 

intrinsecă şi extrinsecă a practicii pedagogice efectuată cu interes în 

timpul activităţii sale de revizor şcolar. „Cultura” şi „Ştiinţa” sînt 

constituentele adevărului în perspectiva unei „naţiuni” în dezvoltare, ce 

va coordona cu regularitate „frumuseţea naturală a vieţii şi a 

simţămintelor” (Mihai Eminescu 1977: 97). Educaţia are un obiectiv 

major pe traseul devenirii tînărului: să înnobileze natura umană. Astfel se 

relevă faptul că formării propriu-zise îi precede o informare exhaustivă, 

poetul notînd cu spirit analitic: „În genere o educaţie adevărat estetică, 

care să cerce dezvoltarea sufletului în privinţa frumosului cu aceeaşi 

tărie, cu care această dezvoltare se urmăreşte în privirea moralităţii şi 

uneori cea a inteligenţei, aceea nu va fi de ajuns pe calea graduală a 

exerciţiului, ci numai prin o instrucţiune regulată şi prin explicarea 

opurilor de artă” (Ibidem: 113). 

Formele şi dimensiunile solicitate de procesul educativ converg în 

acel „metod intuitiv” de predare, pe care Eminescu îl considera funcţional 

şi eficient. Modernizarea învăţămîntului actual adevereşte opţiunea 

poetului pentru perspectiva pragmatică. Aici se înscrie şi valoarea 

practică a paremiologiei, poetul formulînd teze de o viabilă însemnătate şi 

care pot fi considerate adevărate aforisme formative pentru o 

personalitate, o fiinţă instruită, capabilă de o veşnică renovare a sinelui 

cognitiv, de o împrospătare productivă a acesteia. Dintre cele şapte 
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dimensiuni ale educaţiei: intelectuală, morală, estetică, tehnologică, 

fizică, sexuală, religioasă, primele trei iau amploare în scrierile 

pedagogice din publicistica lui M. Eminescu.  

Este semnificativ faptul că sistemul de predare al lui Jan Amos 

Comenius, părintele didacticii, care considera didactica drept „artă 

universală de a-i învăţa pe toţi totul”, era mai aproape de viziunea lui M. 

Eminescu, pe cînd sistemul de predare al germanului Johann Herbart nu 

era acceptat cu acelaşi succes, din cauza unor disensiuni în sistemul de 

învăţămînt. 

Are dreptate, în opinia noastră, A. Cozmuţă, cînd afirmă că 

Eminescu, spirit reformator, pune în mişcare un întreg angrenaj de 

raţionamente logice, cum dovedesc afirmaţiile poetului: „Un singur 

remediu există în adevăr în contra acestor rele, dar trebuie aplicat cu toată 

rigoarea, cu tot esclusivismul: munca, acest corelat mecanic al adevărului; 

adevărul, acest corelat intelectual al muncii. Dar muncă, nu nimicuri, nu 

mînare de muşti la apă; şi adevăr, nu fraze şi negustorie de vorbe” 

(Ibidem: 236). 

Munca şi adevărul formulează tema tînărului – homo universalis. 

„Unul din argumentele preferate ale lui Eminescu în lunga sa 

dispută cu liberalii a fost şi folclorul”, care constituie „o coordonată 

fundamentală a culturii lui spirituale” (H. Corbu 2007: 120). Psihologia 

„roşilor”, ce caută mereu „nod în papără”, este curmată de ironia 

ziaristului înţelept prin replica „Vorbiţi ca oamenii şi nu-mbătaţi lumea cu 

apă rece” sau „nu vindeţi zilnic mîţa-n sac cu vorbe goale”. 

Mijloace, metode pedagogice, teleologia educaţiei sînt puncte de 

reper în diversitatea scrierilor pedagogice eminesciene. Notăm cîteva idei 

care reflectă acest aspect:  

 „Adevărata şcoală unde se învaţă ştiinţa numai pentru ea însăşi, fără 

privire la rolul ei educativ, e universitatea şi numai universitatea. Ea 

e paladiul liberei cugetări şi ţinta ei e adevărul teoretic, încît, în 

privirea ei, am putea schimba astfel proverbul latinesc: fiat veritas, 

pereat mundus. Aici se cere ca profesorul să deie întrega masă a 

cunoştinţelor, pînă în cel mai mic amănunt” (Ibidem: 158). 

 „Instrucţia publică generală, răspîndirea luminii şi culturii în masa 

poporului, sînt două idei progresive, pe care călătoresc o mulţime de 
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speculanţi ai frumoaselor principii, ai teoriilor umanitare” (Ibidem: 

172). 

 „Munca unui om se poate plăti, caracterul, cultura lui nicicînd” 

(Ibidem: 189). 

 „Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai 

mult decît i se predă, mai mult decît ştie însuşi profesorul” (Ibidem: 

195). 

Raportate la orizontul nostru de aşteptare, ideile cu însemnătate 

pedagogică reflectate în opera publicistică eminesciană, însumează 

principiile educaţiei în cursul vieţii umane. 

Toate argumentele cu privire la cotidian, educaţie, politică etc., în 

articolele sale, proliferează însuşiri de atitudine prin logica exemplului: 

„Precum ... Tot aşa...”: „Precum gimnastica dezvoltă puterile musculare 

şi dă corpului o atitudine de putere şi tinereţe, tot astfel pururea, tînăra şi 

senina anticitate dă o atitudine analoagă spiritului şi caracterului 

omenesc”
 
(Ibidem: 188). 

În formarea sa profesională, „Eminescu are bunul simţ comun, 

dublat însă de cel istoric şi în relaţie strînsă cu criterii ştiinţifice, de a 

raporta orice teorie, fie şi doctrină, la realitate”
 
 (A. Cozmuţa, 2000: 233).  

Idealul la care Eminescu aderă cu entuziasm, ca participant la 

serbarea de la Putna întru memoria lui Ştefan cel Mare, este de a pune în 

slujbă pana de poet, dar şi de gazetar. 

„Să notăm – la nivelul oarecum aulic al «dăscălelii» – insistenţa 

metatehnică frapantă, dînd una din notele inconfundabile ale scrisului de 

presă eminescian. Metadiscursul ocupă o pondere însemnată în articolele 

cele mai diverse. Publicistul joacă întotdeauna cu cărţile pe faţă, 

însoţindu-şi mecanismul demonstrativ de un fel de anexă tehnică, 

alcătuită în scopuri de justificare (nu încape îndoială), dar vădit animată şi 

de o anume gratuitate a explicitării pentru folosul publicului cititor” 

(Monica Spiridon 1994). 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe arena politică 

românească au activat două partide, conservator şi liberal, care şi-au 

menţinut prezenţa în sistemul de guvernare, s-au impus prin structurile 

economice şi social-politice ale timpului. Era în dreptul lui Eminescu, să 

manifeste tendinţe antiliberale. Evoluţia treptată  este una din ideile pe 

care le înţelege conservator şi reacţia sa la desfăşurarea evenimentelor 
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presupune o analiză latentă a lucrurilor. Cei şase ani de muncă asiduă la 

ziarul Timpul demonstrează o artă de polemist şi artist totodată, care 

menţine opoziţie faţă de adversari, adică faţă de liberalii de la Românul.  

În concluzie, ţinem să menţionăm că „Eminescu intenţiona să 

realizeze un viguros act de justiţie istorică, el încerca, în realitate, să 

intensifice asperităţile, nemulţumirile şi disensiunile generaţiei sale – 

temeritate a susţinerii adevărului ce sprijină «ideea naţională»” (G. 

Marinescu 1997: 65). Într-un cuvînt, Eminescu este o universalie a 

structurii generative profunde a publicisticii româneşti.  

Poetul a enunţat idei valoroase în publicistica sa, cu o tematică 

variată, iar acest fapt este de un real folos contemporanilor noştri pentru a 

determina conceptul de „formare a tînărului”. În planul dat se remarcă, în 

opinia noastră, un început de spirit borgesian, care îşi va găsi proiecţii de 

perspectivă în secolul al XX-lea. Unghiurile archaeu-lui desprins din 

ziaristica eminesciană este echivalentul aleph-ului din proza lui J. L. 

Borges, figurînd ca o noţiune a evoluţiei psihanalitice şi reintegrînd 

concomitent logica unei competiţii retorice inedite. 

În secolul al XXI-lea eminescianismul, ca stare de spirit, prezentă 

în publicistica poetului, se impune ca factor modelator pentru tinerii de 

azi, prin activism, prin verva critică, noncomformism şi pledoaria pentru 

adevăr.  
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