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Eminescu şi faliile imaginarului crepuscular 

 

 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor 

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” 
 

Într-o monografie din 1972, E. Todoran îşi propunea să reconstituie 

într-o manieră sistemică ansamblul gîndirii poetice a lui Eminescu, 

reeditînd astfel mai vechi obsesii hermeneutice ale eminescologiei 

anterioare. A lucra în spirit romantic, afirma Todoran în 1972, presupune 

„un sistem relaţional al gîndirii poetice”, pentru care limbajul devine „un 

organism al expresiei bazat pe idei-simboluri” (Todoran, 1972: 10-13). 

Viziunea aparent conservatoare a criticului, în contextul epocii, lasă totuşi 

să se întrevadă nuanţe venite dinspre Noua Critică franceză, iar modul în 

care discută conceptul de simbol aminteşte de structuralismul echilibrat al 

unui Tzvetan Todorov, cel din Théories du symbole, apărută în 1977.  

Dar în ce măsură o analiză a nucleelor simbolice ale imaginarului, 

care era doar una dintre tentaţiile hermeneuticii de acum cîteva decenii, 

mai poate fi o opţiune în epoca distant reading-ului? Iată o chestiune care 

pare să mai ofere încă resurse de dezbatere. Cu atît mai mult cu cît însuşi 

Franco Moretti, întemeietorul lecturii distanţate, îşi exprima, într-un 

interviu acordat la Cluj, în octombrie 2016
1
, o rezervă cu privire la 

relevanţa şi la reprezentativitatea rezultatelor computational criticism-ului 

şi ale distant reading-ului, ale abordărilor statistice în sfera literaturii. În 

acelaşi interviu, Moretti îşi afirma polemic (a cîta oară?...) inaderenţa faţă 

de „erorile” discursului critic deconstructivist şi constata o revenire, în 

studiile literare contemporane, la un anume tip de formalism. Să se fi 

gîndit, oare, profesorul de la Stanford la perspective de interpretare cum 

ar fi aceea a lui Peter Barry şi la noţiunea sa de „textualitate”, înţeleasă ca 

                                                 
1
 Vezi https://www.youtube.com/watch?v=QroAR62ybMs, accesat la 12.03.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=QroAR62ybMs
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mediator între close reading şi theorised reading
2
?  

Apoi, sub ce forme mai pot apărea astăzi analizele sistemice asupra 

imaginarului literar? Poate din perspectiva poeticii, aliate cu o ofertă 

teoretică venită dinspre ştiinţele „tari”? În sine, ar putea un atare demers 

justifica inclusiv depăşirea unui eventual (mai rar mărturisit) complex al 

umanioarelor cu privire la valoarea de adevăr a propriilor postulate? Iar 

dacă ne-am propune un asemenea joc hermeneutic, al tranzitivităţii 

imaginarului, ca s-o numim astfel, care ar fi, dintre disciplinele „tari”, cea 

mai nimerită pentru a deschide în condiţii lizibile ecuaţia interpretativă? 

Am putea începe un atare exerciţiu apelînd, de pildă, nu la 

categoriile intrinseci ale psihocriticii unui Charles Mauron, cît mai 

degrabă la o manieră procedurală cu care criticul ne-a obişnuit. Atunci ar 

trebui să identificăm, în cîmpul literar întîi de toate, un obiect de 

rezonanţă, un nucleu funcţionînd ca „metaforă obsedantă” (cu o sintagmă 

a criticului francez), precum şi izotopiile lui imaginare. Un asemenea 

nucleu, specific unei forma mentis romantice şi, deopotrivă, gîndirii 

poetice eminesciene, este oglinda. Ea constituie un element definitoriu 

pentru o serie imagistică esenţială, dar şi pentru imaginarul eminescian 

luat ca întreg. Şi nu doar apariţia în text a obiectului „oglindă” sau a 

amaterialelor reflectante prezintă interes, cît mai ales modul în care 

fenomenele reflexiei, refracţiei, absorbţiei sau difracţiei se manifestă în 

sistemul dinamicii textuale. Adică formele prin care, în oglinda textului, 

lumile textuale, universurile-artefact se reflectă/ refractă/ multiplică etc. 

                                                 
2
 Vezi Barry, 2010: 999: “With theory no longer the dominant force in literary 

studies, the literary text itself has again become a major focus”, argumentează Barry. El 

propune o formă de meliorism procedural între două mai epoci/metode  istorice ale 

interpretării: close reading şi theorised reading, prin regîndirea noţiunii de textualitate, 

“acknowledging the impossibility of merely returning to ‘close reading’ or merely 

continuing with the ‘theorised reading’ of the recent past”. Barry le opune (mai exact le 

succede) lectura textuală, un “‘textual reading’, which is an eclectic approach that takes 

elements from both. Textual reading requires attention to five specific aspects of the 

text, which are named textuality, co-textuality, intertextuality, contextuality and 

multitextuality”. O interesantă evoluţie metodologică, faţă de ideile dintr-un articol din 

2000, Tackling Textuality – with Theory, unde acelaşi Barry opera tocmai cu metoda şi 

cu instrumentele lecturii teoretizante, cum o va numi, iată, după un deceniu (vezi 

http://www2.le.ac.uk/offices/english-association/schools/teaching-poetry/tackling-

textuality-with-theory, accesat la 12.03.2017).  

http://www2.le.ac.uk/offices/english-association/schools/teaching-poetry/tackling-textuality-with-theory
http://www2.le.ac.uk/offices/english-association/schools/teaching-poetry/tackling-textuality-with-theory
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Vom putea invoca, aşadar, cîteva legi ale fizicii pentru a identifica, prin 

intermediul lor, legile mişcărilor magmei literare. În sfîrşit, să alegem 

dintre fenomenele catoptrice doar unul, de exemplu absorbţia
3
, şi să-i 

urmărim comportamentul estetic în cîmpul practicilor artistice 

eminesciene. 

 

În anticamera oglinzii negre 

Specularitatea este una dintre marile tentaţii cărora poezia lui 

Eminescu le răspunde în felurite chipuri. Judecînd textul eminescian în 

termeni de funcţie, transcenderea este o funcţie principală, prin care se 

defineşte dinamica reprezentărilor lirice. Gîndirea poetică eminesciană, ca 

să mizăm în continuare pe sintagma de succes a eminescologiei clasice, e 

adesea tentată de organizarea pe mai multe etaje a lumii configurate 

poetic. Palierele sînt controlate prin procedee ţinînd de vizionarism şi de 

o imaginaţie elastică, în postura de vehicule ale transgresiei planurilor. 

Există însă etaje ale arhitecturii textuale în care proiecţiile vizionare sînt 

absorbite cu totul în întunericul sau în crepusculul unor camere închise. 

„Murii” acestor odăi sînt absorbanţi. Ei înghit lumina proiectată asupra 

lor şi îi împiedică reflectarea de orice fel, fie şi deformată. Este refracţia 

în negru, intrarea în faţa neagră a oglinzii
4
. Ea dă expresie tulburătoare 

magiei negre a absorţiei. 

Rezultatul va apărea sub forma unei nostalgii organice, pe care 

Eminescu o traduce, romantic, prin melancolie. În poemul omonim, din 

1876, modurile de expresie se împart între imaginea simbolică, pe de-o 

parte, şi confesiunea directă, în ton elegiac, pe de altă parte. Imaginarul e 

dominat de arhetipul umbrei, în sensul unui dublu/alter întunecat, 

nelinişitor. Pentru aceasta, Eminescu are nevoie de o scenografie 

crepusculară, pe care modelul romantic i-o procură cu uşurinţă. Poemul 

                                                 
3
 O primă versiune a analizelor asupra absorbţiei în poezia lui Eminescu a apărut în 

Teutişan, 2006. 
4
 Absorbţia luminii poate fi analizată numai în teoriile electromagnetice ale undelor, 

iar explicaţia fizică este următoarea: „cînd un fascicul de lumină străbate o substanţă”, 

energia sa poate fi în totalitate absorbită de mediul pe care unda îl intersectează, întrucît 

unele substanţe „prezintă absorbţie pentru toate lungimile de undă şi în mod egal” (vezi 

Moţoc, 1994: 431). Este vorba atît despre o entropie a energiei undei, cît şi despre o 

transformare a ei.  
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se deschide cu proiecţia luminii lunare pe un peisaj al ruinelor, pe care-l 

dezvăluie pas cu pas, straniu şi morbid. Imaginea e cinematografică. 

Lumea ca întreg, transfigurată de lumina rece a lunii, se micşorează 

treptat în raza privirii vizionare şi rămîne redusă la ruinele bisericii şi la 

cimitirul solitar. Un infern îngheţat, în care ochiul (conştiinţa) coboară ca 

pentru o purificare, sau ca pentru o cunoaştere adîncă şi definitivă a 

morţii.  

Melancolie este departe de universul armonic, platonician, 

caracteristic primei perioade de creaţie eminesciene. Nimic din vîrsta de 

aur şi din proiecţia mitologică aurorală nu ni se arată. Dimpotrivă, 

imaginarul pare să comunice aici un prezent etern al morţii, marcat de 

imobilitatea rece a pietrei în ruină şi de singurătatea obsedantă a acesteia. 

Pe de altă parte, Zeul (garant al legii universale, care menţine lumea în 

fiinţă şi în echilibru) este total absent. Templul său nu-l mai găzduieşte şi 

nu-l mai exprimă. Imaginile sacre sînt şterse de pe pereţii lui. Rămîn doar 

„umbre” şi „conture” ale acestora, adică urme fără conţinut. Verticalitatea 

locaşului de cult, care exprimă legătura cu transcendentul, este înlocuită 

aici cu orizontalitatea ruinelor şi a cimitirului. Singura prezenţă vie din 

acest univers îngheţat este una demonică – „cucuvaia” –, simbol al morţii, 

care-şi vesteşte funcţia atingînd cu aripa clopotul de aramă. Ca într-o 

imagine de Bosch, personaje zoomorfe populează această scenă a morţii 

eterne, sfidînd umanul („drept preot toarce-un greier un gînd fin şi 

obscur,/ Drept dascal toacă cariul sub învechitul mur”).  

Din perspectiva fenomenelor specularităţii, funcţia acestei imagini 

este foarte clară. Ea reprezintă refracţia „vîrstei de aur” mitice într-o 

oglindă a morţii. Termenul de reflectat lipseşte, trebuie să-l deducem 

activînd memoria textuală, pe baza simbolurilor pe care textul ni le 

furnizează. Sîntem introduşi abrupt, prin poarta deschisă magic de 

„monarcul nopţii”, în această lume angoasantă, de dincolo de faţa 

reflectorizantă. 

Urmează o fractură a textului, reprezentată printr-o linie de puncte 

de suspensie. Eminescu aplică aici, ca şi în alte texte, o lecţie formală 

paşoptistă. Linia de puncte marchează o ruptură în imaginarul textului, o 

trecere flagrantă într-un alt regn, spre o altă idee, către un alt nucleu de 

sens etc. (cf. Dobrescu, 2004: 237). Ea funcţionează ca imagine grafică a 

unei feţe de transgresie, de care trebuie ţinut seama mereu, căci 

îndeplineşte întotdeauna o funcţie oarecare în organizarea imaginarului. 
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Indiferent de formula grafică sub care aceste zone de ruptură sînt (în 

editările contemporane) sau au fost (în secolul al nouăsprezecelea) 

reprezentate, ele exprimă fără greş acelaşi lucru.  

În Melancolie, linia punctată funcţionează ca o suprafaţă de 

refracţie. Căci imaginile lumii moarte din scena iniţială se transformă, 

punct cu punct, în imagini ale unei scene interioare, o scenă a conştiinţei 

eului poetic confesiv. Melancolie propune aşadar o dublă refracţie: a 

„vîrstei de aur” în „vîrsta ruinei” şi a acesteia din urmă în conştiinţă. 

Primul proces este o reflexie cu schimbare de semn între două medii 

similare. Al doilea este o reflexie fără schimbare de semn între două 

medii diferite.  

Cum arată acest al doilea mediu, al conştiinţei, în oglinda poetică a 

Melancoliei? Sceptic, apostat, mortificat: „Credinţa zugrăveşte icoanele-

n biserici – / Şi-n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici,/ Dar de-ale vieţii 

valuri, de al furtunii pas/ Abia conture triste şi umbre-au mai rămas./ În 

van mai caut lumea-mi în obositul creier,/ Căci răguşit, tomnatec, 

vrăjeşte trist un greier;/ Pe inima-mi pustie zadarnic mîna-mi ţiu,/ Ea 

bate ca şi cariul încet într-un sicriu./ Şi cînd gîndesc la viaţa-mi, îmi pare 

că ea cură/ Încet repovestită de o străină gură,/ Ca şi cînd n-ar fi viaţa-

mi, ca şi cînd n-aş fi fost./ Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost/ 

De-mi ţin la el urechea şi rîd de cîte-ascult/ Ca de dureri străine?... Parc-

am murit de mult”. Interesant este faptul că tocmai conştiinţa se 

dedublează aici, asumînd ipostaza alter-ului; ea nu se mai recunoaşte pe 

sine, iar nostalgia după propria integralitate e uriaşă. Alienată, fiinţa 

scindată se percepe pe sine ca pe-o mască străină. Sau, mai mult, ca pe un 

vid asupra căruia nu se poate decît interoga („Cine-i acel”...), fără 

posibilitatea vreunui răspuns. O interogaţie similară cu cea din 

Rugăciunea unui dac: „Au cine-i zeul cărui plecăm a noastre inemi?”. 

Acolo, pusă sub semnul întrebării era identitatea zeului, adică a 

transcendentului, la care putem ajunge, după învăţătura lui Platon, doar pe 

cale intelectivă. În Melancolie, tocmai identitatea şi individualitatea 

fiinţei îi este ei însăşi necunoscută.  

„Cine-i acel” reprezintă întrebarea pusă corpului de către umbra sa. 

Fantoma fiinţei este cea care vorbeşte în poem. Melancolie este un jurnal 

al fantomei din lumea umbrelor, de dincolo. Ectoplasma n-are ştiinţa 

vieţii, căci n-a vieţuit-o. Ceea ce trăieşte umbra este o non-existenţă, o 

lungă moarte-vie. Dacă eroul lui Chamisso, Peter Schlemihl, îşi pierduse 
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umbra, în Melancolie vocea dezîntrupată a umbrei devine eroul. Părînd a 

se fi rătăcit de posesorul ei de altădată, ea, umbra e forţată să asculte etern 

„povestea” unui corp-fantoşă, care şi-a pierdut identitatea de subiect, de 

eu. Ca urmare, povestea acestui noneu nu face sens, căci provine dintr-un 

alt regn al existentului, pentru care făptura ectoplasmatică n-are organ de 

lectură. Ea nu poate „citi” acea poveste şi nu se poate citi, în consecinţă, 

nici pe sine. De aceea „jurnalul” ei poetic e silit să rămînă sub semnul 

relativului absolut, al eternei interogaţii. Dependentă de sinele înstrăinat, 

dar lipsită de puterea lui de pătrundere, umbra se gîndeşte pe sine 

repetitiv, ca veşnic paradox nerezolvat. În jurnalele lumii de dincolo, 

„vraja tristă” a dublei refracţii este magie neagră, a rătăcirii demonice în 

„dureri străine”. Melancolie, o cronică din Anti-lumea umbrei, deschide 

calea spre tărîmul crepuscular al oglinzii negre. 

 

Nemortul şi oglinda neagră 

Va fi interesant de văzut care este poziţia şi tonalitatea vocii poetice 

după cufundarea în abis. Adică atunci cînd eul poetic renunţă la masca 

personajului simbolic ficţional şi riscă o confesiune directă despre propria 

stare. Strategiile acestei confesiuni sînt complicate, ca şi cînd, conştient 

de risc, cel care se mărturiseşte ar vrea să se ascundă în spatele perdelei 

discursive. „Suflet mort, zîmbiri senine –/ Iată eu”, ni se spune în Cînd 

priveşti oglinda mărei, din 1869. A iubi captivitatea în odioasa mare de 

mîhnire din sufletul mort al eroului confesiv, iată marea aventură 

romantică la care invită vocea diabolică a mortului viu din Cînd priveşti 

oglinda mărei. Conceptul pe care-l introduce este Nemoartea. Ea nu 

echivalează nemuririi (care este viaţă eternă), ci eternei muriri, traversării 

la infinit, fără punct final, a traumei morţii. Nemortul este rătăcitorul 

perpetuu prin tărîmul tenebrelor, condamnat în veci la a nu-şi putea părăsi 

închisoarea crepusculară. 

În marile poveşti din perioada a doua de creaţie, acest arhetip revine 

obsedant. Strigoi sau vampir îndrăgostit, el devine un personaj privilegiat 

al poemelor de mari dimensiuni, cu tramă epică. Goticul romantic, 

încărcat de fantastic, de mister şi de oroare defineşte atmosfera din aceste 

poeme. Scenariile erosului şi ale vanităţii sînt împletite cel mai adesea 

într-o reţea de motivaţii care susţin mistica întunecată a unor asemenea 

poveşti. Dovadă Strigoii, din 1876, în care istoria şi legenda sînt topite în 

pasta fantastică a unei iubiri terminate tragic. Arald, un tînăr rege 
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războinic, „stăpîn peste avari”, se îndrăgosteşte de Maria, regina 

ţinuturilor dunărene rîvnite de cuceritor. Ea moare, iar Arald îi cere 

ajutorul unui bătrîn mag păgîn, pentru a-i readuce iubita la viaţă. Magul o 

scoate din mormînt, sub forma unui seducător strigoi. Sub sărutul pătimaş 

al nemoartei iubite, Arald se transformă la rîndul lui în strigoi. Surprinşi, 

după o plimbare nocturnă, de răsăritul soarelui, iubiţii se refugiază 

definitiv în cavoul de piatră din muntele magului. 

Atmosfera gotică se relevă din primele mişcări ale textului. Regele, 

pierdut în negura durerii, îngenuncheat lîngă catafalc, evocă zilele vii ale 

iubirii. Cuplul este descris ca unitate mistică a două principii 

complementare. Scenariul erotic, al unei iubiri absolute, este necesar aici 

pentru a justifica dezvoltările fantastice din părţile a doua şi a treia ale 

poemului. Deocamdată, partea întîi se încheie cu o scenă revelatorie din 

perspectiva dinamicii speculare a imaginarului: „Făcliile ridică – se mişc-

în line pasuri,/ Ducînd la groapă trupul reginei dunărene,/ Monahi, 

cunoscătorii vieţii pămîntene,/ Cu barbele lor albe, cu ochii stinşi sub 

gene [...] O duc cîntînd prin tainiţi şi pe sub negre bolţi,/ A misticei 

religii întunecoase cete,/ Pe funii lungi coboară sicriul sub părete,/ Pe 

piatra prăvălită pun crucea drept pecete/ Sub candela ce arde în umbra 

unui colţ”. Scena exprimă tocmai coborîrea în negura eternă. Maria e 

personajul-motor al acţiunii din Strigoii. Ea opreşte la graniţa Nistrului 

armata cuceritorului, ea îl subjugă pe acesta prin iubire, schimbîndu-i 

definitiv destinul. În economia „epică” a poemului, coborîrea în mormînt 

a Mariei este semnalul că acţiunea se mută, odată cu ea, într-un alt 

univers. De fapt, într-un alt regn existenţial, după cum se va vedea. 

Mormîntul de sub „negrele bolţi” ale bisericii creştine e pecetluit cu o 

cruce şi păzit de o candelă. Acestea sînt reprezentări ale forţei mistice 

creştine, cu care mistica păgînă a magului din munte intră în conflict în 

mometul „învierii”. Cea din urmă cîştigă, însă preţul este scump. 

Întîlnirea lui Arald cu magul urmează un tipic al descrierii foarte 

asemănător celui din Feciorul de împărat fără de stea. Eminescu nu se 

pierde în multe detalii inovative. Imaginea magului devine o reprezentare 

a funcţiilor lui, care trebuie descrise cît mai exact. Pentru aceasta, vechea 

figură a magului din Feciorul de împărat... este cît se poate de relevantă 

în plan imaginar, iar Eminescu o foloseşte din nou, cu îndreptăţire, în 

liniile ei esenţiale. Bătrînul mag este aceeaşi figură topită în elementele 

lumii (pe care o va reproduce, de altfel, şi Euthanasius din Cezara). 
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Trupul său face corp comun cu cosmosul, iar mintea lui îi descifrează 

tainele. Magul e imaginea opusă „monahilor cunoscători ai vieţii 

pămîntene”, căci el cunoaşte transcendentul. Făptură supralumească, nu e 

de mirare că prin puterea legii sale, care este legea universală a lui 

Zamolxe, el sparge sigiliul preoţilor, stăpîni doar pe legile pămîntului. 

Ne-am mutat, aşadar, în faţa neagră a oglinzii. Ne-o spune intrarea celor 

două personaje, magul şi Arald, în peştera bătrînului din muntele vrăjit. 

Care nu-i o simplă peşteră, ci un „dom de marmur negru”. Privirea în 

oglinda neagră face posibilă vederea magică. Zidul negru se transformă în 

fereastră transparentă, prin care regele vede universul tulburat de 

incantaţia vrăjită a magului, de descîntecul de înviere. Catapeteasma 

bisericii se sparge, iar de sub piatra de mormînt, făcută ţăndări, fantasma 

Mariei se iveşte, în toată splendoarea ei spectrală. Traversînd stihiile 

dezlănţuite, care se dau la o parte în faţa ei, ea vine către Arald, „în 

negrul zid se-arată”, apoi coboară din zid şi îi oferă iubitului îmbrăţişarea 

mortală. Arald rămîne captiv în oglinda neagră. O „neagră pată” se aşază 

pe inima lui, iar înfăţişarea sa preia culorile morţii. Revenit în palat, el 

devine o făptură a nopţii, îndrăgostită de întuneric. Însuşi palatul este 

transformat într-un cavou infernal, prin care „al nopţii palid domn” 

rătăceşte îmbrăcat în haină mortuară. 

Pentru nemorţii Arald şi Maria, făpturi spectrale, copii ai 

întunericului, lumina zilei e fatală. „Umbra de roşeaţă” a zorilor le 

strecoară în fiinţă un „fior de gheaţă”, atunci cînd îi prinde pe neaşteptate 

într-una dintre plimbările lor nocturne. Într-o cavalcadă nebună, în care 

magul asmute stihiile asupra lumii ca să-i protejeze de lumină, ei se 

refugiază în domul din munte: „Şi-n două laturi templul deschise-a lui 

portale.// Călări ei intră-nuntru şi porţile recad;/ Pe veci pieriră-n 

noaptea măreţului mormînt”. În timp ce bătrînul „îşi pleacă geana şi iar 

rămîne orb,/ Picioarele lui vechie cu piatra se-mpreună,/ El numără în 

gîndu-i şi anii îi adună,/ Ca o poveste-uitată Arald în minte-i sună/ Şi 

peste capu-i zboară un alb ş-un negru corb”. Desigur, orbirea magului e 

semnul vederii întoarse în viziune. Moartea vie a personajelor devine 

astfel unul dintre secretele universului, ce nu se pot rosti aievea, ci doar 

gîndi în locaşul secret al minţii cunoscătoare. Cartea magică a bătrînului 

mag din Feciorul de împărat fără de stea este înlocuită aici de memoria 

eternă a vrăjitorului, care transformă întîmplarea într-o poveste, într-un 

text aşadar. Trăind etern în memoria magului, precum în templul din 
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munte, strigoii se transformă în simboluri decorporalizate ale unui alt 

regn existenţial. În oglinda neagră, acesta este preţul eternităţii. 

Nemoartea ca nebunie vizionară este o altă variantă a locuirii în 

oglinda neagră. Eroul acestui scenariu este Sarmis, din Gemenii. Pînă la 

Gemenii însă, care datează din 1882, trebuie văzută descrierea eroului, ca 

figură vizionară, în Sarmis, din 1879. Avem nevoie de aceasta pentru a 

putea înţelege mai bine motivaţiile lui Sarmis, pe care Eminescu îl ridică 

din morţi în poemul care ne interesează. Ce descoperim în Sarmis? Un 

personaj al cărui vizionarism inflamat de sentimentul erotic concepe viaţa 

ca pe un vis, la care nu vrea să renunţe cu nici un chip. De altfel, 

scenografia fantastică a episodului trimite către ideea unei naşteri mitice 

din ape a lui Sarmis (cf. Bot, 1999: 27). Cel puţin ca imagine în poem, 

personajul şi iubita lui se ivesc fabulos, precum zeii, din elementele 

cosmice, la un ceas al crepusculului lunar: „Deodată luna-ncepe din ape 

să răsaie/ Şi pîn’ la mal durează o cale de văpaie./ Pe-o repede-nmiire de 

unde o aşterne/ Ea, fiica cea de aur a negurei eterne./ Cu cît lumina-i 

dulce pe lume se măreşte,/ Cresc valurile mării şi ţărmul negru creşte,/ Şi 

aburi se ridică din fund de văi spre dealuri./ O insulă departe s-a fost 

ivind din valuri,/ Părea că s-apropie mai mare, tot mai mare,/ Sub blîndul 

disc al lunii, stăpînitor de mare.// Din umbra de la maluri s-a desfăcut la 

larg/ O luntre cu-a ei pînze sumese de catarg./ Tăind în două apa, ea 

poartă o păreche:/ Pe Sarmis, craiul tînăr din Getia cea veche,/ Mireasa-

i în picioare, frumoasă ca o zînă,/ Stetea şi pe-a lui umăr îşi sprijină o 

mînă”. Ivirea lunii din ape e o imagine recurentă la Eminescu. Ea exprimă 

începuturile mitice ale unui timp privilegiat. „S-a fost ivind” reprezintă un 

timp verbal straniu (o formă veche şi rară de mai mult ca perfect analitic), 

a cărui valoare de continuitate, dată de gerunziul încorporat, subliniază şi 

mai mult natura mitică a acestei naşteri perpetue. Trebuie făcută o 

distincţie însă: nu e un prezent etern, scăldat în lumina solară a unei zile 

cosmice glorioase, ci un trecut etern, scăldat în lumina de aur a lunii. 

Ciudat paradis întunecat! Semnele neliniştitoare ale refracţiei în negru se 

vădesc deja... 

Edenul nocturn este cadrul magic al scenariului erotic sublim, 

„fioros de dulce”, precum cuvîntul de iubire rostit de îndrăgostiţi şi 

echivalent al incantaţiei sacre din Cîntarea cîntărilor. Aşadar, o naştere 

sacră, din elemente ale cosmosului, o iubire absolută, care susţine fiinţa 

într-un registru înalt al trăirii, şi un rang legitim, de conducător al patriei 
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mitice Geţia. Iată atributele lui Sarmis, care fac din el un semizeu, sau cel 

puţin un erou la graniţa dintre un destin terestru şi unul celest. Rămîne de 

văzut în ce măsură oglinda neagră are capacitatea de a deforma un 

asemenea destin şi care sînt consecinţele atunci cînd magia neagră a 

oglinzii îşi exercită puterea asupra lui. 

Revenind la Gemenii, din începutul abrupt al poemului aflăm că 

Sarmis a murit. Moartea nu e deloc străină de destinele eroilor, dar 

importante sînt consecinţele ei metafizice. Cu alte cuvinte, în care loc al 

transcategorialului e trimis spiritul eteric al celui mort. Partea întîi din 

Gemenii exprimă tocmai aşteptarea unei revelaţii cu privire la statutul de 

după moarte al lui Sarmis. Este şi momentul în care se iveşte unul dintre 

personajele cele mai complexe ale lui Eminescu, prin care sînt anticipate 

cîteva dintre efectele narative din universul prozelor sale. Este vorba 

despre Brigbel, fratele geamăn al lui Sarmis, din al cărui monolog aflăm 

că este şi ucigaşul său: „De sub [o] mantă lungă se-ntinde-o albă mînă,/ 

Ce ţine o făclie aprinsă de răşină,/ Care îi bate-n fată şi-i luminează 

chipul... [...] Brigbelu ce cu Sarmis e frate mic de-a gemeni –/ Ca umbra 

cu fiinţa sînt amîndoi asemeni –/ Încet înaintează, făclia şi-o ridică/ 

Urechea aţiind-o el asculta: «Nimică!/ Un ceas mai am, şi iată că voi 

ajunge-n fine/ Atît de sus în lumea creată pentru bine./ Creată pentru 

bine ne spun cărţile vechi,/ De mii de ani ne sună legenda în urechi.../ Şi 

am văzut virtutea găsind a ei răsplată [...] Răsplată prea frumoasă: un 

giulgi şi patru scînduri./ De cînd văzui aceasta, am stat mereu pe 

gînduri:/ Să-mi stîmpăr lăcomia? Pe lîngă dulci izvoară/ Să trec murind 

de sete pentr-o aşa comoară?/ Pe cînd c-un om în lanţuri – de-i frate, 

chiar, ce-mi pasă/ Dacă-l împing în lături? – O cale luminoasă/ Nainte-

mi se deschide? L-am dat deci la o parte, –/ De-ale virtuţii bunuri să aibă 

singur parte”.  

Psihanaliza modernă echivalează umbra cu geamănul rău, cu partea 

întunecată a fiinţei. Schema pare să se verifice în Gemenii. Brigbel îi 

seamănă lui Sarmis „ca umbra cu fiinţa”
5
. Ucigîndu-l pe Sarmis, el 

aruncă lumea într-un univers întunecat, al morţii, din faţa neagră a 

oglinzii. Asasinîndu-şi „fiinţa”, Brigbel devine un mort viu cu puteri 

                                                 
5
 Asupra ambiguităţii „umbrelor” din Gemenii, vezi şi comentariile lui Caius 

Dobrescu (2004: 237-240). 
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fascinatorii. Scena dintre el şi Tomiris, viitoarea lui soţie şi fosta iubită a 

lui Sarmis, este revelatorie. Puterea morbidă de seducţie a lui Brigbel şi 

aspectul său sînt foarte aproape de figura luciferică a lui Hyperion. 

Brigbel este aproape un prototip al acestuia din urmă, iar reacţia lui 

Tomiris ne-o certifică: „– Dar lasă-mă – ea strigă. – Ce galben eşti la 

faţă,/ Suflarea ta mă arde şi ochiul tău mă-ngheaţă./ Ce mă priveşti 

atîta? A ta căutătură/ Mă doare, cum mă doare suflarea ta din gură./ Ce 

ochi urît de negru! Cum e de stins şi mort!/ Închide-l, ah, închide-l – 

privirea ta n-o port...” Creatură infernală a magiei negre a morţii, Brigbel 

absoarbe lumina şi energia vitală. Asta simte femeia şi de aici ţipetele ei 

panicate. Uciderea fratelui geamăn l-a transformat într-un mecanism 

perfect de absorbţie a vieţii, însă viaţa absorbită nu-l face cu nimic mai 

viu. Brigbel se află deja sub un blestem al morţii vii.  

Scena nunţii dintre Brigbel şi Tomiris ne prezintă din nou o 

construcţie stranie a mythos-ului pe dos, răsturnat, de semn schimbat. Zei 

şi eroi legendari sînt prezenţi în palatul regelui dac, invitaţi la petrecere. 

Inclusiv Zamolxe, zeul tutelar al vechii Dacii, se află în sala de ceremonii. 

Dar nunta lui Brigbel nu seamănă deloc cu nunta mitică din Călin..., unde 

scenariul punea în paralel umanul şi cosmicul, prin nunta gîzelor, care 

exprima deplinătatea unei vîrste de aur. În Gemenii, găsim mai degrabă 

un scenariu al amurgului zeilor. Zamolxe, prin prezenţa sa, legitimează 

nunta unui ucigaş de frate. Zeul a uitat măsura lumii, pe care el însuşi a 

impus-o, şi face gesturi tulburi, fără sens. El se va retrage în propria-i 

umbră, victimă ilustră a oglinzii negre, văduvind lumea de Logosul sacru, 

întemeietor. Locul cuvîntului întemeietor va fi luat de blestem, de 

Logosul destructurant. Iar zeitatea nebună care va profera blestemul este 

Sarmis, trezit din morţi: „Nebunul Sarmis – care-i cu craiul frate geamăn 

–/ Ca umbra cu fiinţa ei amîndoi s-asamăn./ Dar galben e la faţă şi ochii 

ard în friguri/ Şi vînătă-i e gura”. Universul mitic întunecat găzduieşte 

acum două umbre: Brigbel, dar şi Sarmis, devenit, iată, o umbră 

nemoartă. El aruncă anatema asupra Zeului („tot darul ţi-l azvîrl iar la 

picioare./ De-a lumii tale bunuri privirea azi mă doare”), asupra lumii 

(„în care nu-i credinţă,/ unde un frate pe-altul s-ucidă-i cu putinţă”) şi 

asupra geamănului asasin. Un blestem al demonului asupra demonului, de 

o violenţă inimaginabilă a expresiei şi a sensului pedepsitor: „Ş-acum la 

tine, frate, cuvîntul o să-ndrept,/ Căci voi să-ngălbenească şi sufletu-ţi 

din piept/ Şi ochii-n cap să-ţi sece, pe tron să te usuci,/ Să sameni unei 
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slabe şi străvezii năluci,/ Cuvîntul gurii proprii, auzi-l tu pe dos/ Şi 

spaima morţii intre-ţi în fiecare os./ În orice om un duşman să ştii că ţi se 

naşte,/ S-ajungi pe tine însuţi a nu te mai cunoaşte,/ De propria ta faţă, 

rebel, să-ţi fie teamă/ Iar somnul – vameş vieţii – să nu-ţi mai ieie vamă./ 

Te miră de gîndirea-ţi, răsai la al tău glas,/ Încremeneşte galben la 

propriul tău pas,/ Şi propria ta umbră urmînd prin ziduri vechi,/ Cu 

mînile-ţi astupă sperioasele urechi,/ Şi strigă după dînsa plîngînd, 

muşcînd din unghii/ Şi cînd vei vrea s-o-njunghii, pe tine să te-

njunghii!...”. Desigur, Sarmis ştie că aruncînd blestemul asupra lui 

Brigbel, umbra sa, îl aruncă şi asupra sieşi. De aceea, el alege de-acum un 

destin rătăcitor, în care, în singurătate, umbra să-şi „mistuiască” în 

„umbra eternă” a „codrilor negri”. Oricum, a scăpa de umbră nu este un 

destin prea fericit, căci fiinţa rămîne înjumătăţită, incompletă. 

Exorcizarea umbrei duce tot la alienare. De aici nebunia lui Sarmis, care 

rămîne fără leac, chiar şi după pedepsirea prin blestem a fratelui trădător.  

Care este destinul lui Brigbel, după această scenă fioroasă? Fiinţa 

lui umbroasă, şi-aşa incertă, se destramă şi mai mult. Brigbel se divide în 

două, devenind umbra umbrei sale, iar cele două entităţi ectoplasmatice 

se luptă între ele pe viaţă şi pe moarte. În deficit colosal de existenţă, 

nemortul Brigbel, secat de sine, împlineşte blestemul lui Sarmis într-o 

secvenţă demnă de Poe: „Prin salele pustie un om în neagră haină/ 

Temîndu-se de paşii-i, se strecură în taină./ Sub mantia lui lungă ascunde 

un pumnar,/ Tot îndărăt priveşte cu spaimă şi amar./ El rîde... Se repede 

spre umbra-i... umbra sare./ Din dreptul unor ziduri, încet ea iar apare.../ 

Asupră-i se repede şi iar se dă-napoi:/ – O, Sarmis, luptă lungă, grozavă 

e-ntre noi!/ Ce fugi? Ce fugi? Nu vezi tu la luptă că te chem,?/ Nu crede 

cum că tremur, nu crede că mă tem!/ Ş-atuncea iar răsare şi faţa-i slabă 

piere,/ Şi ochiul fix se uită cu spaimă şi durere:/ «O, inima mea laşă, de 

ce-nlemneşti în sîn,/ Sfîrşeşte! Şi pumnaru îmi scap-acum din mîni.../ Dar 

îl voi strînge bine... Stai... stai, nebun mişel.»/ –Loveşte crud o dată şi 

cade mort – Brigbel”. O altă formă de nebunie îl stăpîneşte, aşadar, pe 

Brigbel. Confundîndu-şi umbra cu Sarmis, Brigbel se războieşte cu ea ca 

şi cînd ar fi o făptură vie. Magia neagră a blestemului funcţionează 

înspăimîntător, căci umbra prinde viaţă şi se mişcă precum o fiinţă. Rupt 

din sine, Brigbel se luptă cu el însuşi. Schema psihanalitică a umbrei ca 

geamăn rău se inversează aici, căci umbra cu care personajul se bate e 

geamănul său bun. Omorînd-o cu cuţitul, Brigbel se omoară pe sine, 
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precum Dorian Gray. Sarmis şi Brigbel, captivi amîndoi în faţa neagră a 

oglinzii, duc pînă la capăt blestemul umbrei. Unul, prin rătăcirea eternă a 

mortului viu, ca ratare a unui destin eroic. Celălalt, prin disiparea în 

neant, ca ratare a unui destin demonic. Ambii îşi împlinesc însă, cu asupra 

de măsură, un alt tip de destin, şi anume cel literar. Un destin estetic, de 

personaje excepţionale ale uneia dintre cele mai teribile poveşti din 

poezia românească. 

Acelaşi excepţional destin estetic e asumat de personajul din Odă. 

Cu mai mult curaj însă, căci Oda este o confesiune directă a eului, care 

renunţă astfel la măştile unor personaje ficţionale şi se cufundă în propria 

viziune despre sine, în propriul infern al oglinzii negre. Poemul este o 

combinaţie de romantism vizionar şi existenţialism avant la lettre (cf. 

Papu, 1981: 201), în care poza byroniană şi mitologemul neoclasic 

servesc drept instrumente poetice pentru un discurs al stării acute. 

Dimensiunea psihologică, prin care romantismul deschide căi în apele 

modernităţii, este aici evidentă. Viziunea subiectivă asupra propriei 

existenţe interioare anticipează clar adevărurile relative pe care urmează a 

se sprijini literatura subiectivă din modernismul secolului al douăzecilea. 

Ceea ce propune Odă, în materie de condiţie existenţială a eului, este 

foarte limpede: o imagine a fiinţei chinuite de suferinţa din iubire. 

Scenariul erotic rămîne, totuşi, pe un plan secundar aici. El funcţionează 

doar ca pretext pentru descrierea efectelor devastatoare pe care le are 

asupra umanului. Iubirea ca boală apocaliptică a fiinţei este ideea de la 

care porneşte imaginarul infernal din Odă. Erosul reprezintă camera de 

tortură în care personajul devine un cîmp al durerii. Altul e însă nucleul 

principal de sens al poemului. Statutul eroului este unul familiar celor 

care locuiesc în universul descentrat din oglinda neagră. Nemortul, iată 

condiţia personajului din Odă. Acesta este sensul „învăţării morţii” din 

primul vers al poemului. Căci trebuie să vieţuieşti într-un fel, ca să poţi 

povesti despre propria moarte. Nemoartea sau moartea vie este felul de 

„fiire” care lasă rest pentru poveste.  

Aşadar, „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”, povesteşte 

condamnatul din Odă. „Pururi tînăr, înfăşurat în manta-mi,/ Ochii mei 

nălţam visători la steaua/ Singurătăţii.// Cînd deodată tu răsărişi în cale-

mi,/ Suferinţă tu, dureros de dulce.../ Pînă-n fund băui voluptatea morţii/ 

Neîndurătoare”. Dovadă că scenariul erotic rămîne pe planul doi al 

poemului este şi faptul că iubita nu apare efectiv ca imagine, ci este topită 
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într-un nume al stării: „suferinţa”. E un paradox aici: dacă descrierile 

ţintesc exclusiv către starea eului care cuvîntă, atunci e dezvăluită, de 

fapt, prezenţa unui subiect tare, avînd suficientă forţă pentru a asuma 

persecuţia suferinţei. Rapelurile mitologice o certifică: „Jalnic ard de viu 

chinuit ca Nessus,/ Or ca Hercul înveninat de haina-i;/ Focul meu a-l 

stinge nu pot cu toate/ Apele mării,// De-al meu propriu vis, mistuit mă 

vaiet,/ Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flacări.../ Pot să mai re-nviu 

din el ca/ Pasărea Phoenix?”. Tulburătoarea moarte vie a personajului 

din Odă este, probabil, una dintre cele mai fastuoase descrieri de acest 

gen din istoria literaturii. El, personajul, cere aneantizarea, ca soluţie la 

„focul mistuitor”, dar ştie că aceasta nu se poate realiza decît într-un 

singur fel. Sfîşiat în bucăţi, rupt de sine prin atacul zdrobitor al „bolii” 

erotice, subiectul trebuie să-şi reintegreze umbrele. Este singura soluţie 

pentru a părăsi infernul nemorţii. De vreme ce, în Odă, ne aflăm într-un 

spaţiu al limbajului stării, soluţia trebuie reprezentată prin limbaj. Ea se 

găseşte în invocaţia finală a poemului: „Ca să pot muri liniştit, pe mine/ 

Mie redă-mă!”. Adică este nevoie ca umbrele pro-nominale ale 

subiectului să fie reintegrate numelui, pentru ca eul, întreg, să poată părăsi 

tărîmul blestemat al oglinzii negre
6
. Ceea ce, din biografia lui Eminescu 

de după 1883, ştim că nu va fi cu putinţă... 

În siajul acestor poveşti gotic-romantice, pline de umbre tragice, 

este de înţeles, mai întîi, că literatura eminesciană se pliază organic şi 

natural pe principii ale fizicii postnewtoniene, funcţionalizîndu-le estetic 

fără a le teoretiza în vreun fel, sau chiar fără a le cunoaşte. Nu ne 

interesează deloc ipoteza unui „Eminescu – fizicianul”, nu credem în ea. 

Ne este suficientă ipoteza lui „Eminescu – metafizicianul poetic”, iar 

micul paradox al acestui Eminescu este că privind mereu, vizionar, 

                                                 
6
 Să-l poată părăsi fie şi pentru a intra în moarte. În Odă, unificarea eului este o 

condiţie prealabilă cîştigării morţii, iar nu invers, deci nu o reîntregire prin moarte a 

fiinţei, după cum postula o concluzie a Ioanei Em. Petrescu (1994: 199-200), reluată în 

(Ioana Em. Petrescu, 1989: 54-56). De altfel, în volumul din urmă, analiza exegetei 

asupra triplei forme pronominale din finalul Odei presimte deja această condiţie ca 

prealabilă, şi aproape o formulează ca atare: „Reintegrarea sinelui – după ce a parcurs, a 

însumat şi a depăşit propria-i scindare – transpare în tripla formă pronominală din 

ultimele versuri [...] în care eul (scindat, contemplat din afară şi reunificat) sintetizează 

traseul «învăţării morţii»”. 
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dincolo de fizică, el ajunge să construiască un univers coordonat cu legile 

ei specifice, cuantificabil prin ecuaţiile ei structurale. În al doilea rînd, 

propensiunea metafizică a „fizicii” imaginarului se traduce, la Eminescu, 

nu atît prin contemplaţie, cît mai ales prin mişcare. Curenţii ficţiunii 

poetice, s-o numim aşa, nasc reprezentări ale lumii în care chiar frumosul 

este, pînă la urmă, un element secundar. Ceea ce contează în primul rînd e 

povestea, spusă „pe de rost”.  
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SNEJANA UNG 

Anul III, Timişoara 

Avatarurile pharmakon-ului 

Identitatea ca unitate singulară și totodată multiplă se dovedește a 

fi una dintre constantele prozei eminesciene. Teoretizată și exemplificată 

într-o manieră detaliată în Archaeus și Avatarii faraonului Tlà, ea apare 

sub o altă „mască” în Visul unei nopți de iarnă. Fundamentarea poveștii 

de(spre) iubire a tînărului din Visul... pe o paradoxală relaționare 

simbiotică a antagonismelor determină o problematizare a identității 

erosului. Pornind de aici, vom urmări în lucrarea de față să arătăm că 

identitatea erosului nu e una monolită, ci presupune o actualizare a 

avatarurilor. 

Dedublarea iubirii în venin și farmec permite o înțelegere a 

acesteia în cheie postructuralistă. Dacă la o primă vedere abordarea 

propusă pare a fi hazardată și nefondată, prin relaționarea erosului cu 

pharmakon-ul, imagine ale cărei rădăcini mitico-filosofice se găsesc în 

dialogurile lui Platon, se produce o reevaluare a potențialității studiilor lui 

Derrida de a ajuta la înțelegerea manierei în care identitatea erosului e 

redată în opera eminesciană.  

Pornim așadar, în discuția privitoare la pluralitatea identitară a 

erosului, de la observația derrideană conform căreia în Phaidros 

„termenul pharmakon este prins într-un lanț de semnificații” (Derrida, 

1997: 95). Însă, spune tot Derrida, nu putem „să reconstituim întregul lanț 

de semnificații ale pharmakon-ului [întrucît] niciun privilegiu absolut nu 

ne îngăduie să dominăm în mod absolut sistemul său textual” (Ibidem). 

Tocmai de aceea, vom avea în vedere în paginile următoare nu multipla, 

ci dubla natură a semnului pharmakon (Ibidem, 99): deopotrivă 

medicament și otravă. 

Punctul ab initio al surprinderii ambivalenței pharmakon-ului îl 

constituie fără îndoială mitul scrierii, așa cum este el reliefat în textul 

platonician. Aici, Theuth, prezentîndu-i regelui egiptean Thamus „artele 

inventate de el” (Platon, 2006: 137), îi vorbește și despre litere, despre 

știința care „îi va face pe egipteni mai cu ținere de minte” (Ibidem, 138). 

Perceput în primă instanță ca „leacul uitării” (Ibidem), scrisul relevă mai 
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apoi, prin intervenția lui Thamus, o funcționalitate contrară: el „va aduce 

cu sine uitarea în sufletele celor care-l vor deprinde, lenevindu-le ținerea 

de minte” (Ibidem). Avem astfel în față una dintre măștile sub care e 

actualizat pharmakon-ul. Fiind deopotrivă benefic și malefic, erosul se 

înscrie, la rîndu-i, în „farmacia lui Platon”. Spunem farmacie și nu doar 

pharmakon întrucît, după cum vom vedea, textul eminescian Visul... pune 

în scenă întregul instrumentar farmaceutic: pharmaceia, pharmakon-ul și 

pharmakeus-ul. 

Actualizarea propriu-zisă a erosului ca venin și farmec în Visul... 

nu este însă una ex abrupto, ci e precedată de o reprezentare a mediului 

amniotic al iubirii. Astfel, avînd drept matrice o lume „plină de femei [...] 

cum e plină de măști, cum e plină de morminte, cum e plină de 

dez[i]luzii” (Eminescu, 1982: 420-421), erosul nu poate decît să preia 

chipul întregului în care e încorporat. Traversînd inițial matricea, 

avatarurile erosului, deși se constituie ulterior ca entități sui generis, nu se 

desprind complet de macro-structura din care fac parte. Sub îndemnul ce 

încheie prima parte a Visului... („Să m-arunc în vîrtejul măștilor”), vom 

urmări în continuare să arătăm, prin intermediul instrumentarului 

farmaceutic, actualizările, succesive sau simultane, ale erosului ca 

medicament și otravă. 

Definită ca „administrarea pharmakon-ului, a drogului: a leacului 

și/ sau a otrăvii” (Derrida, 1997: 73), pharmaceia echivalează în 

paradigma iubirii cu îndrăgostirea. Mai mult, fiind un fenomen procesual, 

aceasta cunoaște în textul eminescian două etape – devenirea în vis și 

devenirea în real – delimitate printr-o ruptură spațio-temporală. 

Dimensiunea funambulescă a visului e intercalată însă între coordonatele 

realului. Dispunînd totodată de conturarea unei „geografii teatrale” 

(Ibidem, 1997: 72), visul prilejuiește intrarea tînărului în contact cu 

pharmakon-ul: „Deodată văz că din vîrful unui copac din zare pănă la 

luntrea mea se țese o pînză subțire și diamantină și că pe acest [navod 

muiat] cobora, îmbracată-n alb, o fată tînără, foarte frumoasă și foarte 

blondă” (Eminescu, 1982: 422).  

Începută în sfera oniricului, administrarea pharmakon-ului e 

finalizată în starea de veghe. Și aici, la fel ca în etapa anterioară, 

topografia marchează schimbarea, trecerea dintr-o stare în alta. Ba chiar, 

am putea spune, toposul reprezintă dublarea materială a ceea ce este 

nevăzut: „A doua zi m-apropiai de țărm, de îngrăditura parcului, rupsei 
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din el și-mi făcui trecere” (Ibidem). Reluînd ideea concretizării 

abstractului prin materializare, sesizăm că depășirea limitei fizice 

coincide, în fond, cu schimbarea afectivă a tînărului.  

Imaginii spațiale ca mecanism al pharmaceei i se adaugă cea a 

Mariei. Dubla reprezentare imagistică trimite la concepția derrideană 

asupra vrajei ca „efectul unei reprezentări, picturale sau sculpturale” 

(Derrida, 1997: 135). Asociind îndrăgostirea cu vraja, observăm că un rol 

major îl ocupă, așa cum am arătat anterior, imaginea. Vrăjit și fascinat de 

Maria, tînărul intrat într-un spațiu de factură mitico-feerică devine un 

altul, fapt ce determină perceperea pharmaceei ca proces definitivat. 

Se ajunge așadar de la pharmaceia la pharmakon, de la 

îndrăgostire la eros și, implicit, la cele două avataruri ale sale. Prima 

dintre măștile sub care se actualizează erosul este cea benefică și derivă, 

putem spune, din însuși procesul îndrăgostirii. În sesizarea și înțelegerea 

efectelor generate de eros ca farmec e necesar să pornim de la demersul 

platonician din Phaidros, unde iubirea, percepută ca un „soi de nebunie le 

este dată celor doi de către zei spre fericirea lor fără seamăn” (Platon, 

2006: 84). Pornind de aici, observăm că efectele benefice ale erosului 

presupun intersectarea și coexistența a două coordonate: pe de o parte, 

necesara prezență a celui iubit, iar pe de altă parte, permanentizarea 

erosului.  

Rămînem astfel la textul platonician pentru a vedea că 

îndrăgostitul, „înnebunit cum e, noaptea nu poate închide ochii, iar ziua 

nu ar sta locului o clipă, ci, ars de dorință, el aleargă într-acolo unde 

gîndește că l-ar vedea pe stăpînul acelei frumuseți” (Ibidem, 95-96). Tot 

așa se comportă și tînărul din Visul.... Fascinat de iubita lui, el își va 

păstra luciditatea și fericirea prin continuele vizite și intruziuni într-acel 

spațiu de factură feerică: „Și-n toate zilele mergeam acolo și-n toate zilele 

mă-ntorceam de la fata cu grădina frumoasă” (Eminescu, 1982: 423). De 

cealaltă parte, impresia permanentizării erosului e marcată prin 

promisiunea tînărului îndrăgostit de a se căsători cu Maria: „Mă-nsor, zic, 

am s-o iau desigur” (Ibidem), precum și prin conștientizarea perenității 

vrăjii: „Ah! n-oi uita-o niciodată” (Ibidem). 

Imposibilitatea respectării celor două principii odată cu 

schimbarea referințelor temporale determină actualizarea celui de-al 

doilea avatar al erosului. Revenim astfel la Farmacia lui Platon pentru a 

aminti că „esența sau virtutea benefică a unui pharmakon nu-l împiedică 
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să fie dureros” (Derrida, 1997: 98). De natură sufletească, durerea 

presupune în Visul... o transformare de ordin fizic: „Am început a cobi de 

dor și m-am îmbolnăvit” (Eminescu, 1982: 423).  

Mai mult, la fel ca în cazul pharmaceei, schimbarea ce survine în 

paradigma erosului trimite la o materializare prin intermediul structurilor 

topografice. Reconfigurarea spațiului marchează, în fond, efectul malefic 

al iubirii. Respins de Maria și simțind că va muri fără ea, tînărul se va 

retrage în cimitir chiar în momentul nunții celei care cîndva îi fusese 

promisă: „Cum plecă mama, luai o pătură și mă dusei în țintirim... Era 

multă și clară lumină de lună... Ramurile salcîmilor erau negri, gratiile 

de la capela noastră cu vîrfurile aurite străluceau și vîntul atingea toaca 

de clopot” (Ibidem, 424). Astfel, dacă în prima instanță trecerea dincolo 

de „îngrăditura parcului” (Ibidem, 422) simbolizează definitivarea 

pharmaceei, în cea de-a doua etapă, trecerea dincolo de „portița de la 

gratii[le]” (Ibidem, 424) cimitirului marchează izolarea îndrăgostitului, 

intrarea într-un spațiu sepulcral.  

Demersul derridean nu se oprește însă doar asupra durerii, arătînd 

că, dincolo de aceasta, „remediul farmaceutic este, în esența lui, nociv 

pentru că este artificial” (Derrida, 1997: 99). Ne apropiem astfel de cel 

de-al treilea instrument al farmaciei platoniciene: pharmakeus-ul, 

reprezentat în Visul... de Maria. Definit de Derrida drept „un magician, 

un vrăjitor, adică un otrăvitor” (Ibidem, 115), pharmakeus este cel care 

generează și în textul eminescian dedublarea erosului. Axîndu-ne pe 

artificialitatea acestuia, remarcăm încă din prima parte a Visului... că 

pharmakeus trimite la ideea unei existențe materiale, private de o 

mobilitate sufletească, observație ce apropie erosul de thanatic: „În 

poveștile lui Hoffman unul îndrăgește un chip de ceară”, „luceafărul era 

o papușă”, „ai rămas rece ca marmura” (Eminescu, 1982: 421). 

Stadiul următor al pharmakeus-ului conturează o reprezentare 

fantasmatică. Apariția onirică a Mariei se susține ulterior prin actualizarea 

sa în planul realului. Dacă pînă în acest moment tînăra reprezintă pentru 

îndrăgostit un medicament ale cărui efecte sînt benefice, reîntîlnirea peste 

zece ani a pharmakeus-ului presupune conștientizarea efectelor sale 

nocive, precum și a imposibilității conturării unei povești de iubire: „Ce 

folos că iubești?... Ce folos că ți-ai da sufletul pentru o sărutare, cînd nu 

te vrea... Și de ce să te vrea? E nebună să se uite la un om care n-are nici 
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avere, nici frumusețe, nici spirit” (Ibidem, 426). Se remarcă astfel o 

dedublare ce vizează nu doar erosul, ci și agentul, părintele acestuia.  

Revenim așadar la problema identității pentru a sesiza că 

succesiunea de măști pe care erosul le poartă în Visul... e condiționată de 

actualizarea teatrală a întregului instrumentar farmaceutic, aspect ce ne 

determină să ne întrebăm dacă nu cumva „se răsfrîng în manuscrisele lui 

Eminescu legile celor două medii între care oscila încă optica omului de 

știință – «teatrul» și «laboratorul»?” (Gregori, 2008: 207). Perceperea 

pînă în acest punct a farmaciei eminesciene drept un laborator se 

dovedește a fi insuficientă. Tocmai de aceea vom vedea în cele ce 

urmează că instrumentele farmaceutice nu se reduc doar la 

funcționalitatea pe care o au în cadrul procesului dedublării erosului, ci 

sînt reprezentate printr-o punere în scenă. Se remarcă astfel că, la fel ca în 

cazul scrierii înțelese ca pharmakon, binara reprezentare a erosului 

presupune actualizarea tuturor instanțelor teatrale: „există forțe, există un 

spațiu, există legea, există rudenia, umanul și divinul, jocul, moartea, 

sărbătoarea” (Derrida, 1997: 137).  

Ba mai mult, manifestarea teatrală a erosului transpare direct în 

prima parte a textului eminescian prin continua referință la măști: „ce 

faci, frumoasă mască?”, „e ceva penibil în măștile astea”, „Murit-au și 

inima ta într-un bal mascat?” (Eminescu, 1982: 420-421). Dată fiind 

apariția conceptelor cheie ale prezentei hermeneutici în chiar textul 

eminescian, putem înțelege Visul... ca fiind deopotrivă o teoretizare și o 

exemplificare a caracterului teatral și dual al erosului. Astfel, în vreme ce 

prima parte a textului vizează familiarizarea lectorului cu principalele 

coordonate ale întregului text, partea a doua aduce în prim-plan povestea 

propriu-zisă despre „seducerea unui băiețandru de toată frumusețea” 

(Platon, 2006: 55-56). 

Am văzut în demersul de față că erosul apare în textul eminescian 

deopotrivă ca medicament și otravă și că binara sa ipostaziere presupune 

intervenția mai multor factori. Concluzionînd, putem spune că această 

actualizare în manieră teatrală a dublei identități a erosului cu ajutorul 

pharmaceei și a pharmakeus-ului permite repoziționarea Visului... în 

rîndul textelor cu filon filozofic, aspect ce răstoarnă afirmația lui Eugen 

Simion conform căreia acest text ar face parte dintr-o „față nouă a prozei 

lui Eminescu, alta decît aceea a povestirilor sale fantastice și filozofice” 

(Simion, 1964: 199).  
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Abstract 

In Plato’s Pharmacy, Derrida presents the multiple meanings of 

pharmakon. Starting from Derrida’s theory, we are going to demonstrate 

that in Visul unei nopți de iarnă written by Mihai Eminescu eros has an 

ambivalent image: both cure and poison. The double hypostasis that 

characterizes eros is related to other pharmaceutical instruments, such as 

pharmakeus and pharmakeia. Moreover, the interconnection between 

these three elements reveals the fact that ʺEminescu’s pharmacyʺ can be 

considered as laboratory and theatre. 

 

Key-words: pharmakon, cure, poison, ambivalence, identity. 
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Anul II, Craiova 

Elemente parnasiene în poezia lui Mihai Eminescu 

Ipoteză 
În lucrarea de față ne propunem să pătrundem în „bucla de sens” 

(Bot, 2001: 30-31) a operei eminesciene, referindu-ne în general la 

ecourile antiromantice, iar în particular la elementele parnasiene. Vom 

avea în vedere partea eclectică și multiformă a culturii și creației 

eminesciene. 

Demersul nostru are la bază o afirmație a lui Matei Călinescu, din 

lucrarea Conceptul modern de poezie: „A vorbi despre Eminescu ca 

despre un adversar al romantismului poate să pară o tentativă de paradox. 

Să vedem în ce limite o atare afirmație poate fi susținută și în ce măsură 

poate ea să explice, de pildă, influența extraordinară a lui Eminescu 

asupra poeziei române moderne” (Călinescu, 2009: 177). Teoreticianul 

vorbește în continuare despre influența neoclasică pe care a exercitat-o 

Schopenhauer asupra lui Eminescu și ne sugerează să citim, în loc de 

neoclasicism, antiromantism: „Despre neoclasicismul (citește 

antiromantismul) în estetica filosofului german s-a mai vorbit...” (Ibidem: 

178). La ideile lui Schopenhauer vom mai reveni pe parcursul 

demonstrației noastre.  

 Cum se poate, astfel, explica această influență asupra poeziei 

moderne prin revenirea la „dimensiunile spiritualității clasice“ (Ibidem: 

179)? Explicația este adesea incompletă, după părerea noastră, de aceea 

vom dezvolta și nuanța această teză. De asemenea, conform lui Matei 

Călinescu „lirismul eminescian se opune, pe de altă parte, romantismului 

de direcție personală și confesivă – întărit în această atitudine de influența 

atît a eticii, cît și a esteticii schopenhaueriene – prin acea voință de 

obiectivitate și de impersonalitate (s.n.). Poezia lui Eminescu se deschide 

acum spre o zare clasică. Acest clasicism eminescian, de o tulburătoare 

originalitate, a fost rareori înțeles în adevărata lui semnificație...” (Ibidem: 

183). 
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Ecouri ale culturii franceze în opera eminesciană 

Un curent important care își cîștiga tot mai mulți adepți, și care 

atingea apogeul în deceniile șapte și opt în Franța, era parnasianismul. 

„Parnasianismul reprezintă – în aspect general – o întoarcere spre valorile 

clasice, nou gust pentru impersonalitate, reflecție și disciplină a formei.” 

(Dolinescu, 1979: 20). După cum se poate observa, din romantism se 

detașează această mișcare a cărei deviză a fost arhicunoscuta „artă pentru 

artă”.  

Parnasianismul nu a fost o mișcare radicală, cu atît mai puțin la 

noi în țară, nu a negat romantismul, cu toate că a avut cîteva coordonate 

care contraveneau mișcării romantice. Parnasianismul a apărut ca o 

simbioză între avîntul romantic, pe de o parte, și exigența și disciplina 

neoclasicismului, pe de alta. Cu toate acestea parnasianismul, prin latura 

s-a antiromantică, poate fi anexat acelui „romantism deromantizat”, 

noțiune propusă de Hugo Friedrich: „Modernitatea poetică a fost numită 

cîndva romantism deromantizat; în această perioadă parnasianismul a 

avut un rol deosebit, dat fiind că reforma se săvîrșea fără rupturi 

spectaculoase [...]” (Scarlat, 1984: 266). Nu era posibil ca o întreagă 

mișcare de asemenea anvergură să fie, pur și simplu, „importată” de 

Macedonski din Franța, așa cum s-a vehiculat, fără să fi existat un 

precedent în poezia noastră, fără să fi existat germeni care să anticipeze 

aceste influențe, sau predispoziții pe care să se grefeze această nouă 

viziune despre poezie. 

Despre influența culturii franceze în opera lui Eminescu, I. M. 

Rașcu consideră că „nu poate fi încadrată” (Rașcu, 1976: 18) în perioade 

exacte, cu toate acestea putem, însă, discuta despre două culmi ale acestor 

interferențe. Cea „a primei tinereți”, pe care o vom situa noi între anii 

1872-1873, iar cea a maturității, între anii 1883-1884, anii celor mai 

numeroase sonete eminesciene, fapt atașabil analizei noastre, căci 

parnasienii au fost, printre altele, înnoitorii poeziilor cu formă fixă. 

Între anii 1872-1874, Eminescu a studiat la Viena și Berlin, fapt 

care îl apropia de marile reviste și opere contemporane, nu numai 

germane, dar și franceze: „Deci în Viena și apoi la Berlin, poetul are 

prilejul nu numai să păstreze contactul cu o mișcare intelectuală [cea 

franceză] ce nu-i fusese deloc străină pînă atunci, dar poate să-l și 

fortifice” (Ibidem: 42). 
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Atît I. M. Rașcu, cît și G. Călinescu dedică rubrici separate 

raporturilor dintre Eminescu și precursorul parnasianismului francez, 

Théophile Gautier. G. Călinescu afirmă că: „Am lăsat la urmă pe 

Théophile Gautier, ca fiind acela cu care poetul [Eminescu] se dovedește 

a fi cel mai înrudit” (Călinescu 1976: 419-425), de asemenea, I. M. 

Rașcu, continuînd parcă ideea: „Théophile Gautier este unul dintre 

scriitorii care i-au fost cel mai aproape de suflet și de care s-a simțit atras 

mai mult, datorită temelor cultivate de el (s.n.) și față de care și poetul 

român simțea de mult deosebită înclinare” (Rașcu, 1976: 225). 

Prin urmare, Eminescu se inspiră direct de la „izvorul” 

parnasianismului. Acest contact cu opera lui Théophile Gautier nu rămîne 

total străin de mai cunoscutele forme poetice ale unor Sully Prudhomme, 

Leconte de Lisle, José María Heredia, cei mai cunoscuți poeți ai cercului 

Parnasse contemporain. Coincidență, dar noi credem că nu, cu stilul 

eminescian al anilor 1872-1873, primii doi poeți menționați au fost 

traduși în Convorbiri literare, chiar în 1873. G. Călinescu, demonstrînd 

faptul că „poezia eminesciană de introspecție se sterilizează și de ceea ce 

numim de obicei sentiment”, face o remarcă inedită cînd afirmă faptul că 

„e cu putință să fie la mijloc o înrîurire a liricei ideologice a lui Sully 

Prudhomme” (Călinescu, 1976: 356). Iar în alt loc, criticul se întreabă, pe 

bună dreptate, dacă „ e oare cu putință [ca Eminescu] să nu fi luat în mîini 

dintre romancieri pe Balzac, dintre poeți pe Sully Prudhomme, cu care 

are atîtea afinități (s.n.)?” (Ibidem: 425). 

Cel mai bine structurat studiu asupra parnasianismului este 

realizat la noi de Margareta Dolinescu. Afirmațiile acesteia sînt foarte 

relevante în contextul acestei analize, confirmînd ipoteza noastră, fără, 

însă, să o dezvolte și s-o nuanțeze: „Eminescu însuși, considerat în 

polivalența expresiei sale stilistice, incită la apropieri de Parnas. Nu ne 

vom opri la cele sugerate de ipostazele pesimismului îngemănat cu răul 

veacului parnasian. Ceea ce vrem să subliniem este acea sincronizare a 

poetului român cu acordurile lirice ale epocii sale” (Dolinescu, 1979: 

236).  

În anul 1873 se traduc în Convorbiri literare poezii din Sully 

Prudhomme (Cupa), Théophile Gautier (Comedia morții, Iubesc munții) 

și Leconte de Lisle (Veranda, Iarna, După un vals), adică cei mai 

cunoscuți poeți ai parnasianismului francez. Dacă aruncăm o privire pe 

anii menționați ai creației eminesciene, remarcăm următoarele poezii: 
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Egipetul/Memento mori (1872), Înger și demon (1873), Demonism 

(1872), Miradoniz (1872), Odin și poetul (1872). În acestea identificăm 

un prim „focar” de imagini sclipitoare, versuri dăltuite, înclinație spre 

mitologie, decor fastuos, dezvoltări plastice ale imaginarului poetic, 

tehnica acestor versuri, însă, nu sufocă poeziile. „Frecvența, în poezia 

eminesciană, a cuvintelor «tablou», «icoană», «zugrăvit» verifică părerea 

că poetul avea o viziune «picturală» asupra lumii, anticipînd prin aceasta 

parnasianismul.” (Constantinescu, 1998: 104). 

Eminescu a fost rău interpretat, de multe ori, din cauza, sau 

datorită, versului „Eu rămîn ce-am fost: romantic”. Teza că opera 

eminesciană are o coerență metafizică, sau o unitate indestructibilă, ni se 

pare nefuncțională astăzi. Mărturisirile din note, articole sau poezii ale lui 

Eminescu nu trebuie să rămînă singurul criteriu de analiză, căci Paul 

Cornea spunea că „de la Freud încoace ne este oprit să mai punem semnul 

egal între intenție și rezultat” (Cornea, 2008: 186). Să ne lăsăm și noi, 

însă, atrași în această eroare și să ne întrebăm la ce fel de „romantic”, se 

referea Eminescu, în versul din Eu nu cred nici în Iehova? Un romantic 

de descendența tradițională, autohtonă, un romantic în descendența lui 

Lamartine, sau un romantic în descendența lui Victor Hugo, căci 

„Eminescu era un cititor asiduu al operei lui Victor Hugo, deci îi 

cercetează cărțile de îndată ce apar” (Rașcu, 1976: 171), iar despre Victor 

Hugo știm că a fost un apropiat al cercurilor parnasiene încă de la apariția 

lor, în 1866, odată cu primul Parnasse contemporain. De asemenea, în 

același număr din 1873 în care apar parnasienii Sully Prudhomme, 

Leconte de Lisle și Théophile Gautier, nu lipsește nici Victor Hugo, în 

traducerea aceluiași Vasile Pogor. 

Întorcîndu-ne pentru o clipă la descendența tradițional-romantică, 

la care am presupus că s-ar fi putut referi Eminescu, printre altele, nu 

putem să nu amintim numele lui Vasile Alecsandri și Dimitrie 

Bolintineanu. Alecsandri, cel mai francofil dintre  pașoptiști, a fost o 

personalitate cosmopolită și la curent cu multe dintre noile formule 

literare din Occident, în ciuda diferitelor etichetări „tradiționaliste” care i-

au fost atribuite de-a lungul timpului. Despre Pastelurile lui Alecsandri, 

G. Călinescu afirmă în Istorie... că sînt parnasiene, o afirmație nu fără 

temei, căci Vasile Alecsandri a fost prieten apropiat cu parnasienii Sully 

Prudhomme și Leconte de Lisle, aceștia chiar vizitîndu-l în țară cînd 

acesta a fost grav bolnav. Bolintineanu, pe de altă parte, după ce a fost 
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tradus în franceză de Philarète Chasles, a fost recenzat, în cuvinte 

fastuoase, de Théodore de Banville, teoreticianul parnasianismului, și de 

Victor Hugo.  

Am spus mai devreme că obiectivitatea și impersonalitatea sînt 

printre cele mai notabile componente ale parnasianismului. Aici intervine 

o delimitare prin care parnasianismul este mai mult decît un  

neoclasicism, căci el depășește simpla rigoare a formei fixe, 

intelectualizînd-o și particularizînd-o. De aceea expresiile parnasiene nu 

trebuie confundate cu reprezentările neoclasice; în acest sens, îl cităm pe 

Mircea Scarlat: „Eminescu este, într-o bună parte a operei sale, un poet 

livresc, în sensul de autor la care semnificatul cultural (istoric, mitologic, 

plastic s.a.m.d.) este preponderent (s. n.) […]. Poetul, arta, în genere, 

constituie în opera sa un semnificat curent” (Scarlat, 1984: 92). La 

această „bună parte a operei sale” ne referim și noi, iar „dacă perfecțiunea 

formală a versurilor a contribuit la rapida clasicizare a poeziei 

eminesciene, aceasta s-a produs și grație (s.n.) adecvării unui semnificant 

seducător la un semnificat pe măsură.” (Ibidem: 92). Cît de „seducător” 

este semnificantul atribuit semnificatului o să reiese și din rîndurile 

următoare. 

 

Eminescu și parnasienii: aspecte retorice 

Parnasienii au fost contemplatori ai poeziei ca obiect de artă. De 

cele mai multe ori, aceștia înțelegeau rigoarea formală a poeziei mai 

presus de substanța ei. Însă idealul era alianța formei cu ideea. Eminescu 

nu este nici el departe de aceste crezuri poetice. 

Oscilînd între un lirism minor, de tip lamartinian, romanțios și 

dulceag și mari proiecte, construcții grandioase, de dimensiuni epice, 

Eminescu are în postume o mai pronunțată conștiință, vervă și abisalitate 

a Romantismului Înalt. Contururi bine creionate, îngroșate de o directețe 

frapantă, pe fundalul unor versuri care denotă deplasarea spre alte surse 

lingvistice, culturale și ideologice. „Platonicianismul” din postume pare 

să implice o coordonată nouă, a plasticului, a picturalului, a prețiosului, a 

construcției savante, repere pe care în antume le întîlnim, la fel de bine 

conturate în Egipetul și Strigoii, de pildă. Nici emoția și nici ideea nu mai 

sînt imperative, ci ele formează un „mănuchi”, sînt contopite și 

amestecate, dînd naștere la imaginei robuste, tridimensionale. Această 

concepție estetizantă pune romantismul Biedermeier al unor Ce te legeni, 
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Revedere sau Lacul pe un plan secund, cu un ușor iz desuet. Forța 

versului nu mai stă în oralitatea lui, nici în natura lui mundană, ci în 

intelectualizarea și prelucrarea lui. 

Totuși, idealul formal al poeziilor nu se traduce la Eminescu 

printr-o epurare totală a sentimentalismului, el trebuie înțeles în contextul 

unui mal du siècle, care pătrunsese și în literatura noastră. 

 Remarcăm faptul că înclinațiile nihiliste și voința de negație a lui 

Eminescu nu sînt departe de „suflul” parnasian. O sugestie esențială face 

Margareta Dolinescu cînd scrie că „[...] lirica de meditație a parnasienilor 

se interferează cu ecourile gîndirii schopenhaueriene...” (Dolinescu, 1979: 

36), iar mai departe „[…] revelația literaturii sacre indiene a oferit acestor 

poeți o materie nouă pe care au cizelat-o (s.n.) în poeme filozofice...” 

(Ibidem: 36). 

Există, astfel, două dimensiuni comune prezente atît la parnasieni, 

cît și la Eminescu: pe de-o parte contactul cu gîndirea lui Schopenhauer, 

iar pe de alta influențele exotice din tradiția hindusă. Mai mult decît atît, 

constatăm o sincronicitate pe care critica nu a insistat suficient. Aceasta – 

critica – a căzut de multe ori în exagerări atunci cînd îl apropia pe 

Eminescu de antilirica lui Rimbaud sau lui Mallarmé. Eminescu are, de 

fapt, oroare de artificiu, iar elementele de noutate trebuiau, în viziunea 

lui, să fie conforme cu structura întregului.  

Versuri din Leconte de Lisle ca „Nimic nu e adevărat decît unica 

și întunecata Eternitate./ O Brahma! Orice lucru e visul unui vis” 

(Viziunea lui Brahma), oferă rezonanțe comune cu versurile lui 

Eminescu din Memento Mori: „La nimic reduce moartea cifra vieții cea 

obscură – / În zadar o măsurăm noi, cu-a gîndirilor măsură,/ Căci 

gîndirile-s fantome, cînd viața este vis”. Se observă în esență același 

principiu al circularității existenței, dar și ideea de metempsihoză, 

prezentă la mai toți marii parnasieni, dar și la Eminescu, sugerată de 

motivul „sfinxului”, dar ea apare și mai pronunțată în proză, în Sărmanul 

Dionis și în Avatarii faraonului Tlà. De altfel, Dumitru Caracostea oferă 

și el atenție înrudirilor ideologice dintre Eminescu și parnasianul Leconte 

de Lisle, atunci cînd compară poezia Dies irae cu Epigonii (Caracostea, 

1980: 131-132).În continuarea lui D. Caracostea adăugăm o altă înrudirea 

între Eminescu și Leconte de Lisle, de această dată una „geografică”. În 

poezia Veranda, pe care am menționat-o mai sus, tradusă în 1873, 

Leconte de Lisle cîntă Iranul și frumusețile luxuriante ale acestuia: „A 
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Iranului dulci roze încetează a lor șoapte,/ Și adoarme unda pură în 

bazinul de porfir”, iar Eminescu în poezia Floarea albastră, publicată în 

același an, în aceiași revistă,tinde spre aceeași regiune orientală cînd se 

gîndește la „cîmpiile asire”: „În zadar rîuri de soare/ Grămădește-a ta 

gîndire/ Și cîmpiile asire/ Și întunecata mare”. Remarcăm următoarele 

locuri comune: „unda pură” cu „rîuri de soare”, „bazinul de porfir” cu 

„întunecata mare”, tendințe spre stingere, „în zadar” cu „încetează”, locul 

cel mai exotic și inedit după părerea noastră este Iranul, care are drept 

corespondent în poezia eminesciană menționată „cîmpiile asire”. 

Pe lîngă acest orientalism de influență schopenhaueriană, atît la 

Eminescu, cît și la parnasieni întîlnim „dorul” după „vîrsta de aur” a 

popoarelor. Această reîntoarcere spre „zarea clasică” s-a tradus și la 

parnasieni, dar și la Eminescu, prin înclinația spre mitologic, spre 

elenism, dar și spre un valahism, în cazul lui Eminescu, extrem de 

original. Chiar dacă obiectul poate fi considerat de factură „clasică”, 

metodele poetice prin care acesta este reactualizat țin de o imaginație 

modernă. Această reîntoarcere nu trebuie confundată cu cea specifică 

romantismului, căci substratul emotiv este guvernat, în cazul 

parnasianismului, de sentimente care îl apropie de modernism: angoasa 

intelectuală, îndoiala metafizică și scepticismul sînt „emoțiile” care 

subminează sentimentalismul romantic și reprezintă noile idealuri 

ascetice după care se ghidează figura spiritului creator.  Eminescu, 

însuși, îl citează pe Théophile Gautier la finalul „novelei”(!) Sărmanul 

Dionis: „Nu totdeauna sîntem din țara ce ne-a văzut născînd și de aceea 

cătăm adevărata noastră patrie. Acei cari sînt făcuți în felul acesta se 

simt ca esilați în orașul lor, străini lîngă căminul lor[...]. Îmi pare c-am 

trăit odată în Orient [...]” (Eminescu, 1984: 336). Fragmentul, extrem de 

sugestiv, confirmă contactul direct cu ideologia și estetica parnasiană. 

 

Transgresarea estetică 

În cazul lui Eminescu, poet care încheie o epocă și deschide alta, 

identificăm serii motivice, cu note tranzitorii, care transgresează 

formulele romantice și le anticipează pe cele moderniste. Vom recunoște 

în această tranziție și elemente parnasiene, care îl depărtează pe Eminescu 

de romantism, însă în aceiași măsură vom fi atenți și la capcana 

neoclasicismului. 
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Emergența formelor basoreliefice în opera eminesciană o 

semnalăm în 1872, odată cu apariția Egipetului. Se deschide, astfel, o 

etapă a imaginilor ornamentale, a decorului luxuriant, a coloritului 

puternic; în același timp, impersonalitatea devalorizează sentimentalismul 

prin refuzul discursului elegiac, confesiv, meditativ, etc.  

Remarcăm, pentru început, infuziuni de imagini rare și insolite, 

care sînt surprinzător de bine asimilate de fibra eminesciană: papagalul 

(„Călărind pe-un papagal” – Kamadeva), curcubeul („Curcubeu sînt a 

lor aripi și oglindă diamantină” – Memento mori),, flamingoul 

(„Noaptea, flamingo cel roșu, apa-ncet-încet pătrunde” – Memento mori) 

, coralul („Pe-a lui buze de coral” – Kamadeva), chihlimbarul, ambra („A 

lor păr e ca și ambra, ca și crinul a lor față” – Memento mori), păunul 

(„Ce zburînd prin aer vine cu-a ei pene de păun” –Memento mori), 

colibriul (în Adaptări și traduceri). 

Coloritul extravagant, aproape inexistent la romanticii nocturni, 

cîntăreți ai nopții și ai mării, este preponderent cultivat de Eminescu, dar 

și de parnasieni. În această pasă parnasiană, Eminescu este, de asemenea, 

un poet diurn, al radiosului, al limpezimilor, al clarității. Lumina, ca 

procedeu estetic, suferă o transfigurare; ea se materializează, apare 

intermediată, uneori chiar artificială. Vom enumera gama de pietre 

prețioase, semi-prețioase și metale care monopolizează lumina solară și 

lunară și vom specifica de cîte ori apar acestea, după analizele noastre, în 

poezia și proza eminesciană: aurul – de 310 de ori (împreună cu variațiile 

sale: auriu, aurit, etc.), argintul – de 170 de ori, diamantul – de 30 de ori, 

smaraldul – de 10 ori, rubinul – de 10 ori, ambra – de 3 ori, opalul – de 

două ori, sideful – de două ori, safirul – de două ori, coralul – o dată, 

chihlimbarul – o dată. Alte forme precum „giuvaeruri”, „briliante”, 

„diademe” apar de 15 ori. Constatăm, astfel, un număr important de 

materiale luxuriante pentru un poet romantic. 

Pînă și luna, simbolul suprem al liricii eminesciene, își 

materializează efectele: „luna argintește” (Egipetul), „mîna-i 

argintoasă”, „Diadema-i/ de diamante-n stele contopite/ Briliază-n 

noapte” (Miradoniz). 

După ce toate aceste elemente sînt asimilate de retorica și estetica 

eminesciană, urmează etapa revoluționării metaforei. De la metafora 

propriu-zisă, Eminescu face trecerea la metafora sinestezică. Subliniem, 

însă, întîietatea simțului vizual, față de celelalte, dar și similitudinile 
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dintre traseul universului poetic eminescian și cel al parnasienilor: „Unde 

în loc de aer e un aur/ Topit și transparent, mirositor/ Și cald” 

(Demonism), „Ici roze negre, colo flori albastre// Și pe fereștri perdele de 

purpură/ Un miros răcoros simțirea-mi fură”, „Și cuminți frunzele toate 

își comunică misteruri/Surîzînd, clipind ascultă ochii de-aur de pe 

ceruri”, „Ale rozelor lumine împle stînca cu roșeață/ Ale crinilor potire 

sînt ca urne de argint” (Memento mori). 

Odată  familiarizat cu transcategorialul, Eminescu începe etapa 

decantării, a esențializării și a consolidării; acest lucru s-a tradus prin 

înclinația spre grandilocvență, spre masivitate. Piatra, marmura și granitul 

sugerează impasibilitatea și imobilitatea: „coloane-n marmuri albe” 

(Egipetul), „un mur înalt și rece de o marmură curată” (Înger și 

demon),„bolta de granit” (Miradoniz), „scaunul nalt/ de piatră”, „murii 

de granit, cu turnuri gote”(Odin și poetul), „argintoase coloane” (Dacă 

treci rîul Selenei), „columne luminoase”, „marmura în arcuri se ridică 

îndrăzneață”, „arcuri triumfale” (Memento mori). Această concepție 

voluminoasă, a arhitectonicului, se opune „ruinelor” romantice și se 

înscrie în optica parnasiană. 

Aceste elemente marchează rigoarea și precizia, cu alte cuvinte 

știința compoziției. Desigur că, acest lucru se poate traduce și prin 

neglijarea substratului emotiv, însă această impersonalitate este efectul de 

reflux la sentimentalismul patriotic și insipid de pînă în 21 de ani.  

Vorbind despre „șurubăria poemului” Egipetul, Ion Negoițescu afirmă că 

în el „nu trebuie căutat cultul ideii, ci recunoscută «alchimia poeziei»” 

(Negoițescu, 1968: 36). 

Concepția estetizantă se reflectă și în retorică. Parnasienii 

promulgau valorile intrinseci ale poeziei. Prin artă, indiferent de formele 

ei, se atinge starea de catharsis: „precum un faur/ Cearc-a da fierului 

aspru forma cugetării reci”, sau „Orbul sculptor în chilie pipăie marmura 

clară./ Dalta-i tremură... înmoaie cu gîndirea-i temerară/ Piatra 

rece”(Memento mori). 

 

Concluzii 

Imaginea mimetică, dusă pînă la sterilizare, din Pastelurilelui 

Alecsandri și aglutinările lexicale, de influență exotică, din Florile 

Bosforului, de Bolintineanu, cunosc prin Eminescu, o sinteză, care s-a 

tradus printr-o pasă parnasiană a po(i)etici eminesciene. 
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Lucrarea noastră nu a intenționat să înainteze teorii ale unui 

Eminescu exclusiv parnasian; am demonstrat că putem identifica, printre 

altele, și un Eminescu parnasian. Aceste elemente, prezente episodic în 

opera eminesciană, au o semnificație reală în înțelegerea și explicarea 

universului său poetic. Rezumăm cîteva dimensiuni care îl situează pe 

Eminescu în categoria estetică a parnasianismului: depășirea formulelor 

romantice prin intelectualizarea emoției, tendințele spre obiectivitate și 

impersonalitate, receptivitatea față de „nou”, cu precădere în exotic și 

mitologic, concepția despre artă ca travaliu intelectual și conștientizarea 

imanenței actului poetic. 
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Abstract 

In this paper I approach the eclectic and the multiform side of 

Eminescu’s work, and its effects on his poetry. I am referring generally to 

the anti-romantic echoes, and in particular to the Parnassian elements 

permeated from French culture.  

My approach is based on a statement by Matei Călinescu, who 

says that Eminescu’s poetry is guided by a “desire for objectivity and 

impersonality”. I intend to show a few characteristics of Parnassian 

trends in Eminescu’s work. Parnassianism emerged as a symbiosis 

between the romantic enthusiasm, on the one hand, discipline and 

exigency of the neoclassicism, on the other. Eminescu had direct contact 

with Théophile Gautier’s work, French parnassianism precursor. Thus, 

the influence of the French writer will mark the evolution of a part from 

Eminescu's works, especially the poems between 1871-1873. 

However, the ideal for formal poetry (carefulness and orderliness 

of the lyrics) does not translate to the poet as a total purge of 

sentimentality, it must be understood in the context of a mal du siècle, 

which penetrated in our literature too. 

In Eminescu’s work, a poet who ends an era and opens another, I 

identified transitional inclinations, which transgresses the Romantic 

formulas. In this transition I recognize Parnassian elements, not only in 

the structure of the poems, but also in the poet’s conception about art.  

Among these features the most powerful and intense are: 

intellectualization of emotion, trends toward objectivity and 

impersonality, receptivity to “new”, especially in exotic and mythical, 

conception of art as intellectual labor. 

 

Key-words: Eminescu, parnassianism, objectivity, impersonality, 

transgression. 
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Master I, Iaşi 

Motivul muzical în lirica eminesciană 

Văzută ca materializare a voinței schopenhaueriene, s-a afirmat că 

muzica este forma supremă de artă, ale cărei capacități de sugestie ne 

aduc mai aproape de ceea ce reprezintă esența lumii, „Unicul Primordial”. 

Ea ar exprima printr-un limbaj general ceea ce se află în sufletul fiecăruia, 

ca sentiment revelat din „lucrul în sine”, opunîndu-se reprezentărilor 

aparente de artă, și anume celor plastice, așa cum sînt percepute începînd 

cu perioada clasicismului. Perfecțiunea muzicii rezultă din capacitatea ei 

de a cuprinde și de a transmite „într-un limbaj inteligibil absolut direct, 

intraductibil totuși în limbajul rațiunii – esența intimă a întregii vieți și 

existențe” (Schopenhauer, 2012: 432), în opoziție cu artele bazate pe 

mimesis, definibile logic. Superioritatea muzicii în fața celorlalte forme 

artistice a fost, de altfel, susținută de mulți gînditori de seamă. Aceasta ar 

fi și una dintre ideile în jurul căreia Friedrich Nietzsche își dezvoltă teoria 

privind originile tragediei antice (Nietzsche, 1992)
1
. Este și ceea ce 

implică Henri Bergson cînd susține imposibilitatea limbajului literar de a 

cuprinde în referențialitatea sa și abisurile sufletești ale omului. În aceste 

condiții, nu e de mirare că muzica a devenit forma artistică spre care toate 

celelalte arte, de tip figurativ, aspiră, un paradis care, deși pierdut, se vrea 

regăsit.  

Dincolo de scepticismul unora cu privire la capacitățile literaturii 

de a exprima indefinibilul, aceasta a demonstrat contrariul. Iar aceasta 

prin intermediul limbajului, care prezintă, pe lîngă funcția sa „noțională”, 

o funcție ce ține de învelișul său sonor, muzical, funcție numită „de 

sugestie”. Această funcționalitate dihotomică a limbajului (stabilită de Fr. 

Paulhan) demonstrează că acesta este de o complexitate ce depășește 

                                                 
1
 Plecînd de la figurile zeilor greci Apollo și Dionysos, filosoful german conturează 

un sistem în care tragedia ia naștere pe căi mistice, din contopirea muzicii, artă 

dionisiacă, cu artele plastice, prin intermediul visului apolinic. Conștiința tragică, așa 

cum o vede Nietzsche, nu presupune o viziune sumbră asupra existenței, ci „poate să 

facă viața suportabilă și existența justificabilă” (Liiceanu, 1975: 114), dincolo de orice 

aparentă armonie estetică apolinică și de orice pesimism dionisiac al existenței. 



DIANA BLAGA 

42 

simpla semnificație (apud Lovinescu, 1973: 364-365). De altfel, tot 

Bergson amintește această posibilitate care stă la îndemîna scriitorilor, și 

anume de a apropia literatura de muzică la nivel formal, avîndu-se în 

vedere un „dincolo” al cuvintelor
2
 (apud Marx, 2008: 134-135). Poezia 

este prima formă de artă literară care intră în discuție în aceste condiții. În 

cazul ei, paradisul pierdut este o Grecie din timpurile originare ale 

lirismului, cînd versurile erau intonate pe acorduri de liră. La această stare 

de început a sa aspiră marii poeți ai modernității. De altfel, actul creator 

propriu-zis, al transpunerii conștiente în cuvinte, este raportat de mulți 

poeți ca urmînd unei stări interioare muzicale. Unul dintre aceștia este Fr. 

von Schiller, poet romantic, a cărui descriere a acestui proces este perfect 

analogă ideii schopenhaueriene de voință aflată în stare muzicală în 

sufletul Poetului
3
. 

Prin urmare, muzica în ipostaza de materializare a voinței, așa 

cum o vede A. Schopenhauer, poate fi transpusă doar de inițiați, artiștii, 

prin care esența universului ne este transmisă. Asumîndu-și rolul de Poet 

în înțelesul originar al cuvîntului, cel ales își estompează subiectivitatea, 

ignoră particularul și surprinde generalul în înțelesul său de esență a 

lumii. În acest sens, critica literară românească i-a atribuit acest rol lui 

Mihai Eminescu, care, prin opera sa poetică, „este cel dintîi și rămîne cel 

mai de seamă poet muzician al literaturii românești” prin „impresia 

muzicală” (Vianu, 1972: 257) pe care poezia sa o lasă în urma lecturii. 

Cel care surprinde exhaustiv procesul creației eminesciene, subliniind 

latura sa muzicală și valorificînd, de asemenea, conceptele 

schopenhaueriene este, însă, G. Ibrăileanu. Muzica venită din inconștient, 

aflată în sufletul poetului, capătă în materializarea ei înveliș textual 

adecvat. Astfel, „Această poezie de sentimente generale, exprimată 

printr-un material de imagini strict necesar, prin textul cel mai scurt cu 

putință, are puterea sugestivă a muzicii. [...] De aici senzația infinitului, a 

lucrului în sine, a voinței lui Schopenhauer” (Ibrăileanu, 1971: 322). 

Printr-o astfel de putere de sugestie a poeziei sale, Mihai Eminescu a fost 

                                                 
2
 Bineînțeles, Bergson face aceste aprecieri susținînd ideea inferiorității literaturii în 

fața muzicii. 
3
 „Sentimentul se află în mine fără un obiect clar determinat; acesta ia naștere mai 

tîrziu. O anumită stare sufletească muzicală îl precede și ideea poetică apare abia pe 

urmă.” (apud Nietzsche, 1992: 24). 
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văzut, pe bună dreptate, de unii critici drept un precursor al simbolismului 

în literatura română, curent care, exprimînd vagul sufletesc, oferă o 

perspectivă a esenței lumii, a generalului, este „o artă umană” 

(Lovinescu, 1973: 551). Conform criticului de la Sburătorul, tocmai 

„calitatea de sugestie a poeziei eminesciene” îi asigură acesteia rezistența 

în fața trecerii timpului (Ibidem: 370)
4
, contrar celor susținute de G. 

Călinescu, pentru care „muzicalitatea”, „farmecul” poeziei eminesciene 

țin de un nivel superficial, „esența poeziei” stînd în „ideile” sale poetice 

(Călinescu, 1970: 466), mai exact în caracterul lor gnomic, care oferă un 

„sens superior formei goale” (Ibidem: 451-456). Acestui fond muzical, G. 

Ibrăileanu îi adaugă, complementar, structura externă a poeziei, forma, 

constînd în aspectul prozodic, complementaritate care conferă poeziei 

eminesciene trăsătura unei suficiențe de sine, căci, spune criticul de la 

„Viața Românească”, „poezia lui Eminescu nu mai are nevoie de nici o 

altă melodie” (Ibrăileanu, 1971: 323). 

Mergînd mai departe de aceste observații de critică literară care au 

ca strict punct de referință lirica, putem observa că înclinațiile muzicale 

ale lui Mihai Eminescu își au rădăcinile în viața de zi cu zi a poetului. 

Preocupat de viața culturală în general, muzica ocupă un loc important în 

publicistica sa, alături de teatru. De la simple anunțuri ale unor spectacole 

viitoare la cronici muzicale și consemnări cu privire la instituțiile din 

domeniu, Mihai Eminescu se dovedește a fi un cunoscător al acestui 

aspect al vieții publice, fapt pus de G. Călinescu și pe seama anturajului 

lui Titu Maiorescu (Călinescu, 1969: 519). De altfel, printre cunoscuții săi 

se numără violonistul român Toma Micheru, pe care probabil îl 

cunoscuse la Viena și ale cărui concerte le consemnează în articolele sale. 

Viena este și locul în care cultura sa muzicală ia amploare prin 

spectacolele de operă la care asistă acolo. O bună cunoaștere a genului 

operei nu reiese însă doar din corespondența sa sau din publicistică, ci și 

proza sa poate sta mărturie pentru acest fapt, de exemplu, prin discuția 

care se leagă la început între Toma și Ioan în Geniu pustiu sau, în același 

text, prin „repertoriul” celor două surori, Sofia și Poesis. Toate acestea se 

                                                 
4
 Poetul simbolist N. Davidescu susține și el precursoratul eminescian față de 

simbolismul românesc și abordează problema în mod direct în articolul Eminescu, 

precursor al simbolismului.  
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răsfrîng mult mai adînc în actul laborios de creație a poeziei, Ioan Slavici 

fiind cel care consemnează, în amintirile sale din vremea în care poetul a 

locuit cu el, că atunci cînd acesta scria poezii (de cele mai multe ori, 

noaptea), avea obiceiul de a citi cu voce tare ceea ce scria, de a scanda 

versurile, de unde încă o dovadă a importanței muzicii în lirica sa.  

Critica a remarcat că poezia eminesciană reflectă o viziune 

„ontologică, în funcție de care nucleul operei eminesciene devine 

sentimentul tragic al existenței” (Petrescu, 2001: 11)
5
, dincolo de 

optimismul platonician din prima etapă a creației
6
 și dincolo de orice 

pesimism de natură schopenhaueriană dintr-o a doua etapă. Și cum la 

baza tragediei stă muzica, în lirica eminesciană (dar nu numai în lirică) 

aceasta constituie un motiv poetic fundamental. Este important de 

precizat că acest motiv muzical nu se limitează ca ocurență la perioada 

caracterizată de această conștiință tragică a existenței, ci el apare, atît ca 

fond, cît și ca formă, și în celelalte două prime etape: în cea a 

optimismului armoniei universale de tip platonician, în care omul este 

îmbătat de estetism, muzica exprimînd această perfecțiune, dar și în cea a 

pesimismului, în care ironia romantică își face simțit aportul și în care 

muzica devine agent revelator al adevărului din jurul „Unicului 

Primordial”. De altfel, nici proza nu exclude contribuția acestui motiv 

literar în construcția sa. Prin urmare, vom continua printr-o identificare a 

acestui motiv în creația eminesciană, cu predilecție în poezie. 

Lirismul Heladei, cel al poeziei cîntate pe acorduri de harpă la 

care toți marii poeți aspiră, a acelei lumi superioare din punct de vedere 

spiritual și sugestiv, „lume ce gîndea în basme și vorbea în poezii” 

(Veneră și Madonă), este frecvent sugerat în versurile eminesciene. O 

astfel de lume este una îmbătată de muzică, o stare muzicală implicită, 

precum universul este îmbătat de a sa muzică a sferelor. Această muzică 

universală se crede a fi în continuă desfășurare și astăzi, dar oamenii care 

și-au pierdut sensibilitatea nu o mai percep. Lirica eminesciană trimite 

constant la această muzică a sferelor pusă în legătură, de multe ori, cu 

lumea antică greacă. În lumea viselor în care Somnul îl poartă pe tînărul 

                                                 
5
 Poezia eminesciană reflectă conturarea unei conștiințe de natură tragică, Ioana Em. 

Petrescu plecînd în teoria sa de la studiul lui Fr. Nietzsche, Nașterea tragediei. 
6
 Etapizarea stabilită de Ioana Em. Petrescu nu este una cronologică, ci are în vedere 

reflectarea tendințelor gîndirii eminesciene în operă. 
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Împărat din Povestea magului călător în stele, lumea aceasta încă este în 

viață, amintind de starea de farmec de la început: „Și sufletul liber 

privirea-i sînțită/O nalță pe stelnicul, marele plai:/O patrie nouă sublimă, 

iubită,/De cîntece plină din veacuri fugite –/Aici lumea-antică urmează-a 

ei trai.”, iar „steaua senină” a Somnului „de cîntec e plină”. Eul liric din 

Memento mori este „îmbătat de-un cîntec vecinic”, universal, al beției 

dionisiace. El aspiră la starea de somn, la starea apolinicului, care 

îmblînzește beția cîntecului dionisiac: eul liric are conștiința decăderii 

lumii, a existenței răului în lume, dar nu se lasă afectat de aceasta, 

dezvoltînd sentimentul tragic al existenței. De o muzică a timpurilor 

imemoriale este populat și cavalerul din Scrisoarea IV, care este bîntuit 

de „același cîntec vechi/Setea liniștei eterne care-mi sună în urechi;”. 

Doar „inițiații”, cei chemați sînt purtători ai cîntecului. În ei răsună 

muzica primordială („De cîntec este sufletul meu plin./ […]/De vrei s-auzi 

cum viscolește-n arfa-mi/Un cînt bătrîn și răscolind din fundu-i/Sunete-

adînci și nemaiauzite” – Odin și Poetul), ei sînt cei care comunică 

contingentului beția dionisiacă pe care universul a transpus-o în sufletele 

lor. Intervenția umană influențează în așa fel încît „izvorul/De cînturi va 

seca…”, dar „aspra cîntare” a Poetului îi asigură acestuia accederea în 

lumea zeilor „vechi și mîndri ai Valhalei” (ibidem). Astfel, ecou al 

muzicii universale, muzica din sufletul poetului devine o cale de 

cunoaștere a misterelor lumii. Pe pămînt, însă, la cei ce „viermuim în 

mase în cadavrul/Cel negru de vechime și uscat/Al vechiului pămînt care 

ne naște” nu ajung decît „țăndări duioase/Din cîntecul frumos” al 

îngerilor ce îi cîntă unui bătrîn zeu, cu slavă, încît „și aerul roșește/De 

voluptatea cîntecului” (Demonism) intonat la harpă. Lira este, de altfel, 

instrumentul cel mai exploatat în versurile eminesciene pentru a exprima 

această muzică perfectă a începuturilor universului, pe care îngerii o 

îngînă. Pe pămînt, doar perfecțiunea adoratei mai aduce aminte de această 

muzică primordială, fiind o reminiscență a acelei lumi muzicale a 

începuturilor, astfel încît iubita este „cîntare întrupată„, o „notă 

rătăcită/Din cîntarea sferelor” (La o artistă).  

Proza eminesciană cuprinde, la rîndul ei, referințe la această lume 

muzicală a începuturilor. Insula lui Euthanasius din Cezara este vrăjită de 

o „muzică eternă” care provoacă izvoarele la un joc dinamic perpetuu. În 

universul în care Dan și Maria din Sărmanul Dionis călătoresc „stelele 

albe sunau în aeriane coarde rugăciunea universului”. Căderea lui Dan 
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din acest univers este precedată de starea în care „el își simți capul plin de 

cîntece”, cîntece îngînate de îngerii ce îl înconjoară și al căror răsunet îl 

determină să se vadă în ipostaza supremă a unui demiurg. Astfel, el 

pierde accesul la această lume paradisiacă, precum Lucifer, îngerul căzut, 

ajungînd într-un spațiu „negru-mort, fără sunet și fără lumină”. În visul 

pe care Toma Nour îl evocă din copilărie la începutul biografiei sale, 

spiritul mamei decedate îl poartă într-o „lume de miros și cîntec”, în care 

sfinții „cîntau cîntece de prin vremile de pe cînd nu era încă lume, neci 

oameni” (Geniu pustiu).  

Dacă Poetul este un inițiat în acordurile unei cîntări originare, este 

alesul, femeia în ipostaza ei de fecioară poate înlesni accederea la 

misterele lumii pe calea muzicii. Revelarea adevărului că „viața este vis” 

se face pe acordurile unui „cîntec de copilă” în Stam în fereastra susă. 

Prezența iubitei poate îndepărta durerea Poetului și poate „cînturi nouă 

smulge [...] din liră-mi.” (Sonete, II). În postuma La o artistă, cea adorată 

este „interpretă-a cereștilor plîngeri”, aducînd în atenția Poetului frînturi 

ale misterelor cerești: „Dar astăzi poetul cu inima-n ceruri,/Răpit d-a ta 

voce în rai de misteruri,/Ș-aduce aminte că-n cerul deschis/Văzut-a un 

geniu cîntînd Reveria,/Pe-o arpă de aur, c-un Ave Maria –/Și-n tine 

revede sublimul său vis.” De asemenea, în proză, muzica interpretată la 

pian de Maria în Sărmanul Dionis, acea „rugăciune a unei vergine”, 

acompaniază și înlesnește metamorfoza tînărului Dionis în tînărul călugăr 

Dan. Pasajul este reluat și în Geniu pustiu, unde aceeași „rugăciune a 

unei vergine” induce starea de reverie celor doi tineri, Toma și Ioan.  

Într-o altă ipostază, adorata este identificată cu muzica în sine. 

Descoperirea sentimentului suprem al iubirii, adorarea pentru o „zînă” din 

suita zeului Odin determină o schimbare în sufletul Poetului, pînă atunci 

în suferință, cîntarea sa transformîndu-se din satiră în imn de slavă pentru 

ființa pură pe care a descoperit-o: „Să cînt? Dar oare la a ta privire/Nu 

amuțește cîntul de-admirare –/Nu ești un cîntec însăși – cel mai dulce/Cel 

mai frumos, ce a fugit vodată/Din arfa unui bard?” (Odin și Poetul). În 

aceeași linie, junele care se îndrăgostește de Ondina surprinde 

perfecțiunea adoratei asemuind-o unui cîntec: „Tu ești cîntărilor sororă 

gemene” (Ondina). Starea naturală a ființelor mitologice este cea 

muzicală, cadrul în care ele trăiesc este unul populat de acorduri 

armonice. Astfel, o altă ipostază a motivului muzical din fantazia Ondina 

este cea a cîntărilor acestor ființe surprinse într-un tablou feeric: „Ca 
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gînduri palide din ore dalbe/Zboară danțîndele ființe albe,/Par aromatele 

suflete line/Duse de zèphyrii de prin grădine,/În coruri nymphele cîntă la 

hore/Și gem în lyrele blînde, sonore,/Ascunse gîndure de dor de 

ducă/Triste și palide ca o nălucă,/Apoi în cytere ele-ncordară/Și plin și 

limpede încet cîntară/Glas a trecutului, ce însenină/Mintea cea tulbure de 

gînduri plină”. Cum muzica este expresia organică a abisurilor 

universului și ale sufletului, junele se îndrăgostește de Ondina în acest 

cadru mitic, iubirea fiind, la rîndul ei, un sentiment venind din 

inconștient. 

Natura eminesciană îngînă prin al său freamăt continuu muzica de 

neperceput pentru oamenii obișnuiți a universului. Jocul îndrăgostirii este 

acompaniat de „suflarea narciselor albe”, de un „poetic murmur” al 

rîului, de aerul care „în vale vibrează/De tainici oftări” (O călărire în 

zori). Natura își are locul său și în poezia de inspirație populară, în care 

muzica intrinsecă își face simțită prezența în mod acut
7
, sonoritatea jucînd 

un rol de vîrf. Este cazul romanțelor, privite de mulți cu scepticism, din 

cauza unei facilități care pare a fi atribuită acestei specii, care nu s-ar afla 

în concordanță cu imaginea mitologică a lui Eminescu, poetul de geniu, 

deși acestea sînt poeziile care i-au asigurat popularizarea (fericită sau nu) 

în rîndul publicului simplu (Costache, 2008: 268-284)
8
. 

Menționam în prima parte a studiului complementaritatea dintre 

un fond și o formă muzicale pe care G. Ibrăileanu o identifică drept 

caracteristică esențială a poeziei eminesciene. Mai mult chiar, criticul 

ieșean face o incursiune în laboratorul de creație al poetului, analizînd 

scheletul prozodic, sonor al liricii. Complementarității îi adaugă, astfel, 

„concordanța dintre sonoritatea expresiei și ideea exprimată” 

(Ibrăileanu, 1968: 174), adecvarea primei la cea de-a doua. În plus, dacă 

în alegerea rimei poetul depune efort creator conștient (drept mărturie stă 

și Dicționarul de rime eminescian), ritmul și măsura sînt o dovadă a 

adaptării intrinseci a sonorității la cele exprimate, ele ținînd de 

„intimitatea actului spontan de creație” (Ibidem: 156). Cert este că toate 

                                                 
7
 În poezia de acest fel, „vedem cum limbajul se încordează din răsputeri pentru a 

imita muzica” (Nietzsche, 1992: 29). 
8
 Criticul aduce în atenție și o problemă abordată înainte de Călinescu, aceea a 

romanțării suferite de poeme care nu au acest specific, tocmai sub impactul 

popularizării. Este cazul poemului Luceafărul sau al Glossei. 
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aceste elemente (idee poetică, ritm, măsură, rimă, dispunerea versurilor) 

au un rol în crearea impresiei muzicale totale a unui poem, fiecare 

contribuind la muzicalitatea sugestivă a liricii eminesciene, care pătrunde 

în profunzimile sufletului și lasă urme durabile, dincolo de noționalul 

cuvintelor.  

Lucrarea expusă nu este nici pe departe una exhaustivă, problema 

reprezentării muzicale din opera eminesciană fiind una cît se poate de 

complexă. Muzicii sferelor, muzicii cîntate pe acorduri de liră a Heladei, 

celei angelice ca ecou al primei enumerate, muzicii naturii, care însoțește 

de cele mai multe ori scenariul îndrăgostirii, muzicii abisale care devine 

„instrument” de cunoaștere a lumii li se pot adăuga și alte ipostaze ale 

acestui motiv. Însă, putem spune în urma celor analizate, că muzica este 

parte organică a liricii eminesciene, cu extrapolări și în proză, dar parte 

organică și a personalității poetului.  
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Abstract 

The main purpose of this study is to analyse the musical motif in 

Mihai Eminescu's poetry and how music influences the structure of a 

poem and its content. What makes music superior amongst the other 

forms of art is its ability of suggestion, which succeeds to caption the 

essence of the world, as an expression of the will from Arthur 

Schopenhauer's philosophy. The music's ability of expressing the 

ineffable things was praised by many philosophers. As the language also 

has the function of suggestion beside the notional one, literature is able to 

reach to music's status. However, the genre most capable of getting to 

almost the same level as music regarding the ability of suggestion is 

poetry. After all, at its origins, poetry was accompanied by the music of a 

harp. The power of suggestion of Mihai Eminescu's poetry was analised 

by many critics, from G. Ibrăileanu to E. Lovinescu or Tudor Vianu. So, 

music is an important aspect of Mihai Eminescu's poetry, as a poetic 

motif, as well as a result of the external structure. These two elements 

together determine the ability of a poem to reach the effects of music. As 

a literary motif, music occurs also in Eminescu's prose, in some of the 

forms in which it can be spotted in his poetry. Also, his journalistic 

articles talk about the music and musicians of his times, about musical 

events, institutions and the problems they require. All these go back in 

Eminescu's daily life and, most important, in his act of creation, as he is 

remembered to scan his verses while writing. The forms in which the 

musical motif is presented to us in the poetry of Mihai Eminescu are 

diversified. The most common one is the harmony of the spheres, followed 

by the songs of angels, of gods and, also as a sign of purity, the songs 

played by a virgin. After all, the music is only accessible to the chosen 

ones or to the pure ones. The act of falling in love is accompanied by the 

music of the nature, which is another major form of this motif. However, 

another important aspect is that the musicality of a poem (which is mostly 

given by the rhythm) and its ideas are adequate one to another and come 

together as a unit, the first suggesting the essence of the second. 

 

Key-words: music, poetry, suggestion, biography, adequacy. 
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Anul II, Bucureşti 

Imaginea chipului eminescian. Reflexia și prelungirea eului 

Instanța poetică eminesciană, caracterizată prin dualitatea 

structurii, oscilează între identitate și alteritate, fiind în căutarea perpetuă 

a unui sine însuși. Ea unește ipostaze diferite: feminitatea maternă, 

erotică, angelică, demonismul masculin sau chiar dedublarea propriului 

chip, realizarea acestora avînd o constituție dihotomică ce dezvăluie 

prezența unui dublu eminescian. Conștientizînd această dualitate și 

proiectîndu-se pe sine ca într-o oglindă, eul  își caută unitatea sau dorește 

să se regăsească printr-o imagine compensatorie. Unitatea sinelui este 

realizabilă doar cînd ipostazele dublului au tendința să se reunească sau 

cînd chipul eminescian își apropriază o imagine complementară. 

Definind chipul eminescian, putem spune că el este o entitate 

confuză, conturată progresiv, compusă din acumulări de imagini care 

cresc în intensitate și, pe parcurs, se dedublează. Această inconsistență a 

eului eminescian despre care vorbește și G. Călinescu se remarcă atît la 

nivelul poeziei, cît și la nivelul prozei. Căutarea unei identități este 

continuă, antitezele evidențiind interacțiunea unor cîmpuri semantice 

diferite pentru cele două părți ale eului; dualitatea fiind conștientizată, o 

parte a eului stă sub semnul farmecului, iar cealaltă sub semnul veninului: 

„Venin și farmec port în suflet” (Venin și farmec).  

Această dualitate venin-farmec caracterizează atît sufletul 

îndrăgostitului, cît și întreaga erotică eminesciană care este ambiguu, din 

moment ce uneori ipostaza iubitei se confundă cu cea a mamei. Chipul 

căutat de îndrăgostit evoluează de la un blond angelic, spre o ipostază 

întunecată, ambiguitate care accentuează structura duală a chipurilor 

eminesciene. Alternanța femeii ca iubită și mamă (Cărtărescu, 1992: 92) 

se dezvoltă dintr-o ipostază angelică, chipul diafan, cu ochii albaștri, față 

albă și lacrimi de mărgăritar din Făt frumos din lacrimă devenind un 

chip de „femeie palidă, naltă, blondă, cu ochii negri” (în Sărmanul 

Dionis) pentru ca, mai apoi, să fie lipsit de viață: „o femeie cu chipul de 

ceară [...] cu fața palidă și moartă” (în Avatarii faraonului Tlà). Nu 

putem însă vorbi de o imagine propriu-zisă a chipului matern, deoarece ea 
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se suprapune cu imaginea iubitei: „O, mamă, dulce mamă[… ] cînd voi 

muri, iubito” (O, mamă). Iubita are același nume cu mama (Maria în 

Sărmanul Dionis), completează imaginea maternă care nu mai poate fi 

regăsită și are forță regeneratoare(Sărutarea ei îl împlu de geniu și de-o 

nouă putere) sau  cele două imagini ale sinelui se confundă și nu mai pot 

fi separate: „Pare c-aș fi femeia ta, dar de mult, de mult, ori pare-că 

muma ta. În sfîrșit, e o simțire dulce și familiară [… ] cu toate astea te 

iubesc” (Avatarii Faraonului Tlà). Ideea de femeie devine pe parcurs o 

„reflectare a eroului liric” (Cărtărescu, 1992: 97) pentru că imaginea 

androginului se poate realiza doar prin apropierea dintre el și ea. Deși 

„masculinul este gîndit ca eu” (Călinescu, 2000: 224), acest factor 

masculin este pasiv. El doar caută o împlinire, pe cînd femininul este 

corporalizat și în continuă mișcare.  

Aflat în căutarea „împlinirii androginului” (Popescu, 2000: 96), 

îndrăgostitul își găsește strălucirea doar într-un trecut în care entitatea 

feminină se apropie de atributele perfecțiunii: trecutul echilibrului 

primordial al genezei (care corespunde chipului matern) sau trecutul unei 

împlinirii nostalgice (asociat iubitei): „Prea mult un înger mi-ai 

părut[…]ca fericirea ce-am avut/ să fi putut să steie” (S-a dus amorul), 

„O, cît eram de fericit/ să mergem împreună” (Adio), „Din valurile 

vremii, iubita mea răsai” (Din valurile vremii). Permanența regretului 

arată această stare de bine dată de trecut tocmai pentru că edenul erotic nu 

apare ca o necesitate a împlinirii iubirii. „Reconstrucția ideală a 

atmosferei erotice” despre care vorbește G. Călinescu face ca proiecția 

împlinirii să fie iluzorie, poetul ajungînd să fie „postum sieși” (Călinescu, 

1978: 9) tocmai prin evocarea acestui trecut. 

Unirea androginică nu e realizată, rămîne o căutare continuă, 

prezentă ipotetic la nivelul dorinței: „Dorința de apropiere e androginică, 

însă rezultatul mai totdeauna nu-i corespunde, căci el asigură atmosfera 

necesară trecerii spre androgin, dar(din vina ei sau nu) se rămîne la 

trecere: continua trecere” (Popescu, 2000: 95). Ioana Em. Petrescu afirmă 

că singura realizare androginică poate fi doar una demonică, remarcată în 

cazul cuplului Cezar-Cezara (Avatarii faraonului Tlà): - „A, zise Angelo, 

apropiindu-se de foc, ce dulce căldură... Cum te cheamă, frumosul meu 

demon?; - Cezar sau Cezara, zise demonul surîzînd c-o firească 

echivocitate. -O, grațioasă androgină, zise el beat de strălucirea 

arătărilor, vin de-mi dă o sărutare”. 
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Deși remarcăm împletirea registrului profan cu cel sacru în 

realizarea chipurilor feminine, erotica din poezia eminesciană nu e 

mistică. Așa cum spune G. Călinescu, „erotica e numai prezența celor 

două sexe și dorința de întregire a factorului masculin prin cel feminin. 

Încolo totul e metaforă și femeia nu-i decît un simbol al fericirii 

paradisiace” (Călinescu, 1978: 93). Deși romantismul nu accentuează 

latura divină a femeii, cea care ajută sufletul să se mîntuiască, așa cum era 

Beatrice la Dante, se evidențiază antiteza dintre căderea prin femeie și 

salvarea prin ea. Astfel, iubita alături de care îndrăgostitul vrea să 

formeze un întreg este și înger și demon, și veneră și madonă, și iubită și 

mamă, ea îl farmecă pe îndrăgostit sau îi otrăvește sufletul. În structurarea 

eului eminescian, această cădere urmată de o salvare, corespunde 

antitezei dintre înger și demon pe care o observăm în realizarea 

androginică demonică Cezar-Cezara din Avatarii faraonului Tlà.  

Paradoxal este faptul că ipostaza îngerului apare într-un cadru 

nocturn, al farmecului, iubita fiind înconjurată de stele, pe cînd demonul 

apare într-un cadru luminos, cu o strălucire superioară, dar corespunzător 

veninului. Apariția îngerului îl face pe eul poetic să se teamă („înger ești 

din paradis/ Și mă tem privind la tine” - De ce să mori tu) și, de aceea, 

ipostazele luminoase sînt echilibrate de prezența demonului. Cu toate 

acestea, chipul de înger reuşește să alunge rătăcirea, Rafael pictîndu-l  

după ce a fost mai întîi pierdut în visuri, iar îndrăgostitul transformînd 

imaginea iubitei într-un înger după ce a fost „pierdut în noaptea unei vieți 

de poezie” (în Venere și Madonă). Această dualitate a reprezentării arată 

tot o năzuință spre împlinirea androginică, eul nefiind o unitate în lipsa 

părții complementare: „Ea un înger ce se roagă- El un demon ce visează/ 

Ea o inimă de aur- El un suflet apostat” (Înger și demon), dualitate care 

se remarcă și în metamorfozele Luceafărului: „O, ești frumos, cum 

numa-n vis/ Un înger se arată [...] O, ești frumos, cum numa-n vis/ Un 

demon se arată”. Chipul angelic și strălucitor al Luceafărului („Părea un 

tînăr voievod/ Cu păr de aur moale”) este asociat antitetic albului feței și 

giulgiului, care aparțin morții: „Un vînăt giulgi se-ncheie nod/ Pe umerele 

goale./ Iar umbra feței străvezii/ E albă ca de ceară”. Chipul „de mort 

frumos/ cu ochii vii” devine demonic, ochii fiind „mari și grei”, arzători 

și imposibil de privit, otrăvind-o pe fata care îl invocă („privirea ta mă 

arde”). 
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Aceeași antiteză e ilustrată și în Venere și Madonă unde iubita 

este transformată dintr-o „femeie stearpă” într-un „înger, blînd ca ziua de 

magie”. Deși ea inițial apare ca un demon, îndrăgostitul ridică 

demonismul la înălțimea sfințeniei: „Ți-am dat palidele raze ce-

nconjoară cu magie,/ Fruntea îngerului-geniu, îngerului-ideal,/ Din 

demon făcui o sîntă”. Acest dublu care oscilează între sfințenie și 

demonism este numit de G. Călinescu „veneră serafică” datorită 

strălucirii cu care este înconjurată: „palidele raze/ ce-n conjoară, eu 

făcut-am zeitate dintr-o palidă femeie, dar păstrînd în antiteză atribute 

demonice: o veneră serafică, deși într-un chip demonică, fiindcă ține pe 

om în legea ei aspră și pentru că dă vieții, prin dragoste, un gust de 

divinitate” (Călinescu, 1978: 237). Dumitru Caracostea vorbește despre 

Veneră și Madonă ca despre întruchipări ale idealului frumuseții morale 

și al celei fizice, spunînd că „Venera ilustrează o tinerețe eternă, pe cînd 

Madona este femeia-mamă” (Caracostea, 1938: 128), contopirea celor 

două ipostaze fiind chipul căutat de îndrăgostit. 

În această dualitate, încercarea de regăsire a unității scindate 

devine pentru poet o întoarcere în sine echivalentă cu dorința de 

cunoaștere. Întregirea nu se poate realiza decît prin raportarea la celălalt 

eu feminin, care poate contura perfecțiunea androginului. De aceea, lipsa 

atributelor divinului („Ce-ți lipsește să fii înger- aripi lungi și 

constelate”) face ca eul  să aibă nevoie de o imagine compensatorie și să 

prelungească imaginea iubitei pentru a fi completă („Dar ce văd: Pe-a 

umbrei tale umeri vii ce se întinde?/ Două umbre de aripe ce se mișcă 

tremurînde,/ Două aripe de umbră către ceruri ridicate”). La vederea 

unei imagini care se întregește prin umbra aripilor („este îngeru-i de 

pază”), demonul pare să se îndrăgostească de ipostaza complementară: 

„Te iubesc!- era să strige- demonul în a lui noapte” (Înger și demon). 

Această prelungire a imaginii iubitei atrage o dorință de apropiere, pe 

cînd dedublarea prin reflectare este însoțită de dorința de unificare a celor 

două părți. 

Chipul se conturează prin fie oglindire(spații mediatoare care 

reflectă imaginea fiind: oglinda propriu-zisă, fereastra, visul, cît și apa), 

fie printr-o multiplicare a imaginii. Necesitatea unificării celor două părți 

dedublate face ca o căutare a chipului în apă în Crăiasa din povești („ca 

să vad-un chip, se uită,/Cum aleargă apa-n cercuri”) să se transforme 

într-o coborîre a privirii spre fundul apei (Odin și poetul), privire care 
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pătrunde prin fereastră (Mureșanu), coboară în oglindă (Luceafărul), 

mai apoi în vis, la sfîrșit chipul ajungînd să se identifice cu imaginea 

oglindită, asemenea lui Narcis (Vis). Aceste ipostaze ale dublului devin 

aproape o autoscopie. Cel care privește, crede că își vede propriul chip și 

se percepe pe sine ca fiind dublu (subiectiv și obiectiv), construindu-se 

prin această percepție „o dublă prezență” (Călinescu, 1978: 177). 

Consistența chipului devine iluzorie, din moment ce atunci cînd se vede 

reflectat, nu este el însuși, așa ca în cazul fetei din Călin file din poveste. 

Ea, privind asemenea lui Narcis în lac, se îndrăgostește de propria 

reflecție: „Dar ea seamănă celora îndrăgiţi de singuri ei-şi [...]/ Și 

Narcis văzîndu-şi faţa în oglinda sa, isvorul,/ Singur fuse îndrăgitul, 

singur el îndrăgitorul./ [...] cu ochii mari, sălbateci, se priveşte în 

oglindă,/ Subţiindu-şi gura mică şi chemîndu-se pe nume/ Și fiindu-şi şie 

dragă, cum nu-i este nime-n lume”. Pentru chipurile care se privesc 

pentru a se reuni, funcția oglinzii este preluată de apă și de vis care, la 

rîndul lor, au proprietăți de reflectare a imaginii, visul fiind un mod prin 

care eul se identifică cu el însuși. Imaginea reflectată este reală, dar 

deformată și, de aceea, este intangibilă; pentru că nu poate fi cuprinsă, 

rămîne doar o înjumătățire a eului („Din valurile vremii nu pot să te 

cuprind” - Din valurile vremii). 

Autoscopia eminesciană cuprinde mai multe variante ale 

dedublării(Ibidem), alteritatea dintre eu și celălalt eu fiind o detașare de 

propria persoană pentru că nu mai putem vorbi de o cunoaștere subiectivă 

a sinelui, ci de una obiectivă. Cunoașterea „obiectivă și superficială” 

despre care vorbește Herbert Read în Imagine și idee (Read, 1970: 110) 

ne arată că „hotarele eului” nu pot fi depășite în ciuda unei aparențe de 

identificare perfectă cu ceea ce vedem reflectat. În această autoscopie, 

frecventă în universul eminescian, distanța dintre un eu și celălalt eu pare 

a fi mediată de existența unui văl, care doar după ce este îndepărtat revelă 

chipul din spatele lui. Vălul devine mijlocul de separare al celor două 

părți ale dublului. El face diferența între aparența și esența chipului, 

dualitatea fiind iluzorie din moment ce transparența lui se înlătură cu 

ușurință. În Venere și Madonă, cele două ipostaze (înger și demon) sînt 

separate de această prezență a vălului. Adevăratul chip cu care iubita este 

asociată stă în spatele vălului, și anume, chipul demonic care nu poate fi 

estompat: „Dar azi vălul cade, crudo[...] Și privesc la tine, demon, și 

amoru-mi stins și rece”. 
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Spre deosebire de fata din Călin file din poveste, al cărei chip este 

dedublat prin oglindirea în apă, tot o variantă de autoscopie este și 

dedublarea marchizului de Bilbao care se confruntă cu dublul său( în 

Avatarii faraonului Tlà). Între ipostazele dedublate există o legătură 

echivalentă cu o „corespondență magnetică” (Călinescu, 1978: 177) 

pentru că cele două imagini formează o singură realitate: „dubletul său, 

care dormea, pe cînd el renunța la mîna tinerei fete, se va deștepta,va 

alerga la castel, acolo însă va da de celălalt exemplar al său, cu care se va 

bătea” (Ibidem). Această legătură dintre cele două ipostaze ale dublului se 

remarcă și în Gemenii. Brigbelu moare cînd îl lovește pe Sarmis cu 

pumnalul, dar nu se identifică cu imaginea dublului său.  

În poezia Vis, întîlnim o ipostază diferită de autoscopie, scindarea 

eului aducînd cu sine necesitatea reunificării. Personajul intră în dom și 

întîlnește o entitate acoperită de un văl: „Prin tristul zgomot se arată/ 

Încet, sub văl, un chip ca-n somn/ Cu o făclie-n mîna-i slabă/ În albă 

mantie de domn”. Dorința de cunoaștere a imaginii distincte pe care o 

întîlnește, face ca personajul să-și dorească depășirea aparenței dată de 

prezența vălului, pentru a cunoaște esența. Paradoxal este faptul că 

surprinderea dată de întîlnirea cu celălalt se transformă progresiv în 

teamă. Eul nu mai este fermecat de ipostaza alterității, ci se sperie cînd 

vede adevăratul chip: „Și ochii mei în cap îngheață/ Și spaima-mi sacă 

glasul meu”. Astfel, masculinul pasiv devine progresiv un masculin activ 

prin îndepărtarea vălului care constituie un surplus al imaginii: „Eu îi rup 

vălul de pe față”. Imaginea propriu-zisă ascunsă de văl este revelatorie 

pentru că arată o dedublare, dar aduce cu sine și posibilitatea unei 

apropieri între ipostazele diferite ale dublului: „Tresar- încremenesc- sînt 

eu”. Deși există posibilitatea apropierii și chipul inițial este dublat de 

imaginea reflectată, alături de care poate forma un întreg, jumătățile „nu 

se mai pot contopi” (Cărtărescu, 1992: 112). Căutarea unei unități, numită 

de Roland Barthes „vis de contopire totală cu ființa iubită” (Barthes, 

2007: 242) se datorează conștientizării dedublării care îl face pe 

îndrăgostit să își dorească o întregire atît spirituală, cît și fizică. 

Astfel, problema realizării de sine despre care vorbește Carl 

Gustav Jung este definită în universul eminescian de o inconsistență a 

chipului aflat între două coordonate: farmecul dureros și veninul 

voluptos. Oglindirea, identificarea cu dublul, căutarea unui echilibru prin 

raportarea la mitul androginului sau prin unirea celor două ipostaze ale 
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propriului eu sînt modalități de realizare ale chipului în poezia și proza 

eminesciană. 
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Abstract  
The present paper aims at depicting several ways in which the 

face is portrayed in Mihai Eminescu’s poetry and prose. It dwells on 

mirroring, identification with the double, seeking balance by reference to 

the androgyny myth or by uniting the two hypostases of the self. When 

defining the face as it is shaped in Eminescu’s writings, one could say it 

is a confused, vague entity, progressively contoured, consisting of 

accumulations of images that grow in intensity and geminate during this 

process. 
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ANDREEA MIHAELA MARINAȘ 

Anul II, Bucureşti 

Pînă la reprezentarea cosmică a femeii 

Prin prezenta lucrare ne propunem să analizăm cum sînt înfățișate 

două dintre temele predilecte ale poeziei eminesciene: farmec și venin.  

O parte din poetica eminesciană are în vedere viziunea filosofică 

despre lume, viață și moarte, poetul detașîndu-se substanțial de lumea 

care stă sub semnul norocului. Interesant pentru cititorii care au luat ca 

atare o anumită paradigmă a viziunii eminesciene, există și o altă latură a 

liricii lui, și anume cea a simțurilor, analizată de Edgar Papu (1971), o 

poezie idilică în care erotica nu lipsește, ci conturează un ușor hedonism, 

dar pe care Eminescu îl transfigurează,  îl reformulează în maniera 

proprie.  

Propun să ne centrăm analiza pe poemele Venin şi farmec... și M-

ai chinuit atîta cu vorbe de iubire, publicate în 1876 , dar avînd în 

vedere, desigur, întreaga lirică eminesciană. 

Nicolae Manolescu asociază oarecum tranșant poezia ieșeană cu 

ciclul romanțelor erotice, iar poezia bucureșteană cu maturitatea literară 

sau, altfel spus, asociază perioada ieșeană cu romantismul Bidermeier, iar 

cea bucureșteană cu romantismul ideilor înalte/ High Romanticism 

(Manolescu, 2008: 387). Argumentele lui sînt plauzibile, dar nu pot 

constitui un canon general valabil, deoarece vedem un Eminescu plutonic 

și pînă în 1877. Dar nu înseamnă că nu putem sesiza schimbarea 

fizionomiei poeziei eminesciene: de la un romantism vital, atins de 

energia tinereții, la pesimismul care îl va consacra. Venin și farmec... este 

reprezentativă pentru oscilația tipic romantică și eminesciană în același 

timp între caracterul neptunic și plutonic (cf. Negoiţescu, 1995). Trăirea 

erotică are caracter ambiguu, titlul antitetic fiind sugestiv în acest sens, iar 

reluarea acestuia în prima strofă accentuează intensitatea trăirilor 

contradictorii care ne dezvăluie un eu poetic paradoxal. Bipolaritatea nu 

este o caracteristică înnăscută a eului, ci este redată de iubita care îl 

transfigurează. Paradoxurile și multiplicitatea personalității poetului sînt  

observabile, de fapt, în toate volumele sale. Această tematică antitetică 

are în vedere femeia ca exponent al iubirii. Întrebări posibile ar fi ,,de ce 
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îndrăgostitul este fermecat?”, ,,de ce filtrează iubirea prin farmec?”, ,,de 

ce iubirea și frumusețea femeii stau sub semnul farmecului și nu sub 

semnul lucidității, al firescului?” Toposul romantic vizează starea 

crepusculară de incertitudine, visarea în care poetul orbecăieşte. Aceste 

teme sînt redate prin motive și procedee literare care sugerează nu numai 

un poet al atelierului, ci și o poezie care, departe de a fi simplistă, 

transpune atitudini și stări superioare într-un stil simplu, rezultînd o 

poezie tonică, vitală, robustă, aurorală. Eul este cuprins în mrejele iubirii 

telurice, este fermecat de instinctualitatea inocentă: ,,Căci fermecat sînt 

de zîmbirea-ți”. Epitetul aparent paradoxal ,,zîmbet trist” – care, stilistic, 

oferă o tonalitate elegiacă – reflectă dualitatea iubitei care îl atrage în 

sfera ei interioară, dar îl pierde deopotrivă prin mîhnirea ei. Este, totuși, la 

fel de posibil ca eul să vadă în ,,zîmbetul trist” o atitudine fățarnică a 

femeii. Această idee este stăruitor reluată în următoarele două strofe: 

,,Căci fermecat sînt de zîmbirea-ți/ Și-nveninat de ochii verzi.” Motivul 

zîmbetului este pus în antiteză cu motivul ochilor, aici concurînd, de fapt, 

tematica farmecului cu cea a veninului.  Ipostaza fermecătoare a femeii 

este asociată cu imaginea unei idile efemere, telurice, în care iubirea îi 

surîde. Epitetul cromatic ,,ochii verzi” – care, prin personificare, îl 

,,înveninează” pe îndrăgostit – redă transfigurarea ambelor persoane 

implicate în relația de iubire. În primul rînd, femeia care, pe de-o parte, îi 

surîde, are de fapt însușiri oculte. Verdele ochilor sugerează o 

particularitate esențială a femeii, și anume firea demonică (înnăscută). 

Poetul asociază verdele ochilor cu veninul. Să nu uităm că aceasta este 

culoarea otrăvii, a vitriolului și a arsenicului, amintind, de altfel, și de 

licoarea baudelairiană. Îndrăgostitul este fermecat de senzualitatea femeii 

care îl copleșește cu voluptatea și senzualitatea ei. Farmecul și veninul 

sînt asociate cu trăirea senzorială (trăire la care poetul aspiră, chiar dacă 

este biruit și copleșit de ,,durerile de moarte”). Îndrăgostitul se consideră 

vrăjit, otrăvit sufletește de către o ființă duală căreia i se subordonează, 

dat fiind artificiul retoric din ultimele două versuri: ,,Cît de frumoasă ești 

pot spune/ Cît te iubesc nu e de spus”. Acestea sînt esențiale pentru o 

observație în legătură cu tematicile farmec și venin: ele nu sînt succesive, 

ci se suprapun. 

Zîmbetul în opoziție cu ochii, frumusețea cu iubirea, putința 

exprimării cu neputința, farmecul cu veninul sînt tot atîtea motive care 

construiesc viziunea romantică a oscilației între încredere și dezamăgire, 
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dar și imaginarul dualității femeii. Îndrăgostitul acceptă superioritatea 

femeii în raport cu el, afirmînd, de asemenea, că ea nu își recunoaște firea 

care generează suferință. Femeia orgolioasă este o ipostază regăsită și în 

poezia trubadurilor, dar aici atitudinea generală este una de contemplație 

sceptică, de resemnare.  

Tematica venin și farmec trece de la o ipostază sceptică la una de 

negare a femeii în poezia M-ai chinuit atîta cu vorbe de iubire. Poetul 

trece printr-o criză spirituală, avînd nevoia de a recupera o condiție de 

„paradis pierdut” (trecutul este pozitiv, iar prezentul negativ). El deplînge 

pragmatismul despiritualizat al femeii: ,,Dar am lăsat eu iute al ființei 

tale cerc”. Metafora cercului poate sugera deopotrivă aura fermecătoare a 

femeii, sfera ei interioară, dar și sfera deșertăciunilor reiterate iluzoriu. 

Împletirea erosului cu thanatos-ul sugerează dorința de evadare din 

intensitatea trăirii copleșitoare și sînt implicit legate de dilema romantică 

a veninului și a farmecului. Reproșul cu care începe poezia este un semn 

al maturizării traseului tematic eminescian, pentru că poetul deplînge 

desfătarea din înșelătoarele plăceri ale vieții: ,,M-ai chinuit atîta cu vorbe 

de iubire/ Cu sărutări aprinse și cu îmbrățișări!” Reluarea titlului în 

primul vers amplifică starea de sațietate a îndrăgostitului care este vasal 

femeii iubite. Explozia de fericire și exaltare influențate de suflul 

pașoptist sînt îndepărtate aici odată cu dobîndirea experienței, 

Perpessicius afirmînd că ,,în M-ai chinuit atîta cu vorbe de iubire sînt 

note nude de jurnal sentimental” (Perpessicius, 2001: 301-302).  

Deloc o poezie ușoară scrisă în faza ieșeană, M-ai chinuit atîta cu 

vorbe de iubire ne înfățișează personalitatea eminesciană profund 

pesimistă în privința iubirii, venind dinspre Schopenhauer și evadînd în 

natura transfigurată prin vis. Misoginismul autorului vizează femeia 

pragmatică, cu preocupări prozaice și care evaluează pretendenții pe 

criterii sociale. Putem vorbi de un misoginism la Eminescu numai dacă îl 

subordonăm firii sale cu accente de mizantropie. El critică femeia 

superficială, iar „satira eminesciană sancționează refuzul femeii de a se 

lăsa gîndită, ceea ce echivalează cu un voluntar refuz de a exista (...), căci 

sub înșelătoarea înfățișare a frumuseții nu e decît demonul speciei. 

Frumusețea și-a pierdut sensul apolinic și se ascunde sub o impersonală 

existență străină” (Petrescu, 2002: 165). Eul refuză aici o împlinire 

amăgitoare a iubirii efemere,aspirînd la o glorie pe care niciun pămîntean 

nu i-o poate oferi.  
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În prima strofă observăm că iubirea, sentiment definitoriu pentru 

frumos, înălțător, este aici asociată cu chinul, fapt ce sugerează 

neîmplinirea. Iubita este cea care seduce și pornește jocul erotic amăgitor, 

lipsit de finalitate, fapt pentru care îndrăgostitul o condamnă. Iubita 

cunoaște tainele seducției, este capabilă să atingă și cel mai profund nerv, 

reușind să prindă în mrejele sale obiectul seducției. Odată cucerit, este 

supus unor torturi  fizice și psihice, care nu urmăreau atingerea plăcerii 

absolute – în maniera jocurilor masochiste – ci ținerea captiv a iubitului, 

într-un soi de detenție carnală. Iubita este asemănată cu un demon, iar 

modul în care reușește să-l subjuge, îl face pe îndrăgostit să creadă că are 

de-a face mai degrabă cu un travestit, decît cu o femeie autentică, 

deoarece gesturile tandre, gingașe, lipsesc cu desăvîrșire. Același mit al 

androginului apare și în poemul Luceafărul, așa cum demonstrează 

Nichifor Crainic: „[androginul] acest simbol al neutralității supraerotice e 

descris, pe lîngă notele bărbătești, cu note de feminitate: «păr de aur 

moale», «umerele goale»” (Crainic, 1994: 226). 

În strofa a doua, poetul ia Divinitatea martoră că nu s-a înșelat. 

Spre finalul strofei, poetul revine la sentimentele din prima strofă. 

Antiteza demon – prima strofă, Dumnezeu – cea de-a doua, sugerează 

perfect balansul pe care el îl trăiește și care îi creează atîta confuzie și 

neîmplinire. 

În următoarea strofă continuă imaginea duală conturată în primele 

două strofe – Iubire-suferință, Dumnezeu – demon, care sînt, de fapt, tot 

atîtea ipostaze ale femeii. Strofa abundă de construcții aflate în antiteză și 

de paradoxuri: atrage-respinge. Iubirea descrisă în versul al treilea se 

transformă în conflict în următorul vers. Capriciile „femeii și-au scuturat 

farmecele (…) amorul este lung prilej de durere” (Manolescu, 2008:387), 

pentru că femeia nu mai este reprezentată în mod feeric, nu se mai 

identifică cu natura magică (cf. Papu, 1971). ,,Iubirea de suflet”, 

simultană cu ,,piaza rea” sugerează dualitatea femeii, fiind asociate cu 

erosul și thanatos-ul: prima stare este cea creativă și înălțătoare (ipostaza 

celestă a femeii), iar cea de-a doua este cea distructivă, care aduce 

căderea (ipostaza telurică)
1
. 

                                                 
1
 Această idee am preluat-o din articolul lui Joseph Brown, Thanatos and Eros: The 

yin and yang of Freudian theory, Metropolitan State University of Denver; conform 
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În strofa a patra  este descrisă evadarea din acest scenariu 

bolnăvicios. Ispitirile iubitei ce-l învăluiseră ca într-un cerc, îl făcuseră un 

prizonier, un condamnat la moarte ce-și aștepta semi-inconștient sentința. 

Trezirea poetului este bruscă: ,,dar am lăsat eu iute”, apoi, restabilit fiind, 

poetul observă clar pericolul neantizării de nu s-au fi dezmeticit la timp 

din această ,,dureroasă beție”, metaforă ce sugerează thanaticul, 

distructivitatea iubirii erotice.  

În strofa a cincea se reiau contrastele din strofa a III-a. Cu ochi 

lucizi, obiectivi și critici, poetul reconsideră întreaga experiență de iubire. 

Incompatibilitatea dintre ei este descrisă într-o manieră supusă legilor 

mecanicii. Ei sînt două extreme care se atrag, dar apropierea este atît de 

violentă, încît duce la distrugerea reciprocă (directa proporționalitate 

eros-thanatos). 

În strofa a VI-a poetul îi face un rechizitoriu femeii ce își arogase, 

în mod despotic, pentru o perioadă, rolul de muză. Ea îi provocase stări 

extreme, ce avuseseră ca efect dezagregarea sa  psihică și spirituală: ,,foc 

din Tartar și-o cumplită răceală”, Tartarul reprezentînd tot o metaforă a 

căderii și a thanatosului. În ultimul vers apare și un oximoron: ,,cumplit 

de bună”. ,,Cumplit” este  un superlativ cu sens profund peiorativ, așezat 

lîngă cuvîntul ,,bun”, prin definiție pozitiv și benefic. Oximoronul traduce 

dubla ipostază a femeii: aceea de înger și demon.  

În strofa a șaptea, chinul de altădată este acum departe. Poetul și-a 

regăsit liniștea și muza creatoare de origine superioară. Este împăcat și 

profund recunoscător că s-a oprit la timp, înainte de a suferi o nouă 

cădere din Eden –,,păcatul moștenit” – referindu-se la Edenul artistic, la 

starea de extaz și inspirație aduse de operă. El aspiră la idealul purității 

inaccesibile, la retragerea într-un paradis natural, virgin.  

În încheiere nu ne rămîne decît să socotim tematica farmec și 

venin ca pe o încercare de recuperare a paradisului pierdut, un demers de 

regăsire a sinelui, de renunțare la ispititoarea deșertăciune lumească, 

contemplînd apolinic către valori superioare. 

                                                                                                 
căruia cele două concepte sunt indisolubile, unul fiind completarea celuilalt. Autorul 

consideră că acestea stau la baza fiecărei opere de artă, dar și a ființei umane.  
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Abstract 
My essay is is related to two of the main themes of Eminescu’s 

poetry: charm and poison. The point of my work is to show that his love 

poetry is associated, on one hand, with Bidermaier Romanticism and, on 

the other hand, with High Romanticism. I analysed the  different images 

of the woman in the both types of the literary current, especially being 

focused on the telluric state of love and woman. For my demonstration, I 

have chosen the poems ``M-ai chinuit atîta cu vorbe de iubire`` and 

``Venin și farmec…``, written in Eminescu’s first period of poetry 

creation. I have interpretated the texts in terms of telluric love versus 

eternal love, I have explained the literary procedures related to the topics 

concerned. 

 

Key-words: High-Romanticism, Bidermeier Romanticism, Telluric 

Love, Eternal Love, Charm, Poison. 
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Master I, Iaşi 

Eminescu și Republica Mondială a Literelor 

Introducere 

Lucrarea de față își propune să analizeze modul în care atît opera 

eminesciană cît și imaginea poetului se construiesc prin raportare la 

Republica Mondială a Literelor (așa cum o definește Pascale Casanova) 

și la idealul canonicității (din perspectiva lui Harold Bloom). 

În vederea analizei noastre vom prezenta pe scurt mecanismele de 

funcționare ale acestei republici pentru a putea identifica resorturile prin 

care o operă literară poate accede la universalitate. Avînd, astfel, o 

imagine de ansamblu, ne vom îndrepta atenția către opera eminesciană, 

pentru a releva modalitatea duală de receptare pe baza căreia aceasta se 

definește. În acest punct al studiului, vom releva atît punțile de legătură 

cît și incongruențele pe care această modalitate de receptare le creează în 

raport cu spațiul definit de Pascale Casanova. Pentru a răspunde atît la 

întrebarea De ce nu a pătruns opera lui Mihai Eminescu în Republica 

Mondială a Literelor?  precum și la Își are, cu adevărat, poetul, locul în 

această republică? trebuie să analizăm modul în care a fost receptat 

conținutul operei eminesciene. 

 

Republica Mondială a Literelor și Canonul Occidental 

...sau cît de pragmatic poate fi, de fapt, un ideal 

 În lucrarea sa intitulată Republica Mondială a Literelor, Pascale 

Casanova reușește să cuantifice universalul literar. Studiul amănunțit al 

autoarei, dovada unui efort remarcabil de condensare și organizare, 

demască logistica din spatele unui spațiu configurat în afara oricăror 

limite geo-politice. Pornind de la un ideal, acea Internațională a literaturii 

pentru literatură, desprinsă de orice precepte non-literare, Pascale 

Casanova relevă în ce măsură poate fi instituționalizat universalul.  

Acestea fiind spuse, în Republica Mondială a Literelor, spațiu 

dincolo de limitele naționale și politice, opera literară și valoarea sa se 

configurează în relație cu toate celelalte texte cu care aceasta dintîi intră 

în contact. Idealul universalității se construiește, astfel, pe premisa unei 
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circulații deschise a operei literare, scoasă din contextul reductiv al 

apartenenței sale naționale și raportată, după principii egalitare, pur 

literare, la valoarea estetică a celorlalte opere. 

Departe de a fi un spațiu fondat pe judecăți dezinteresate, 

Republica se dovedește a fi o lume ce funcționează după principii bine-

delimitate, de natură economică. Putem vorbi astfel de o piață mondială a 

bunurilor literare și intelectuale la care toate națiunile contribuie cu 

produsele lor. Produsul – opera literară – constituie valoarea concurentă 

pusă la bătaie în această arenă a națiunilor în scopul atingerii aceluiași 

ideal: universalitatea. Care sînt, deci, condițiile de accedere la 

universalitate și care sînt criteriile de departajare în această competiție a 

națiunilor și a operelor literare?  

Arma cu care se intră în această bătălie literară este, prin 

excelență, capitalul cultural al fiecărei națiuni, capital ce poate fi 

cuantificat drept un cumul de factori: vechimea unei națiuni, modul în 

care aceasta s-a raportat la celelalte culturi, dimensiunile patrimoniului 

cultural, numărul de texte canonice și numărul de autori clasici. „Clasicii 

constituie privilegiul națiunilor literare celor mai vechi, care – 

transformîndu-și textele fondatoare în bunuri atemporale și definindu-și 

astfel capitalul literar ca non-național și non-istoric – răspund exact 

definiției pe care chiar ele au dat-o pentru ceea ce trebuie să fie literatura” 

(Casanova, 2016: 23). Iată cum, în lupta pentru supremație culturală, 

clasicul conferă legitimitate literară, reprezentînd un etalon la care se 

raportează ceilalți scriitori. Elementelor enumerate mai sus li se adaugă și 

alți factori, precum prestigiul autorului, valoarea limbii în care acesta 

scrie precum și literaturitatea și răspîndirea ei.  

Toate aceste elemente puse la bătaie în lupta pentru universalitate 

trec, de asemenea, prin filtrul unor instanțe de consacrare. La fel cum 

Republica Mondială a Literelor nu este un spațiu tangibil, nici aceste 

instanțe de consacrare nu constituie un grup bine-definit. Fie ei critici sau 

cititori înfocați, autori consacrați, edituri faimoase sau traducători 

renumiți, ei formează o societate a literaților cu rol legitimator. 
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...un timp „potrivit” pentru literatură? 

Înainte de a trece la descrierea etapelor necesare pătrunderii în 

Republica Mondială a Literelor, aducem în discuție un alt element, 

relevant pentru demonstrația noastră, și anume timpul. Timpul literaturii, 

unitate de măsură în funcție de care un autor este clasificat drept 

anacronic sau provincial, este de fapt acel tempo specific literaturii care 

nu este întotdeauna sincronic cu desfășurarea timpului istoric. Pascale 

Casanova îl denumește „meridianul Greenwich literar”: „meridianul zero 

instituie prezentul, adică, în ordinea creației literare, modernitatea. Astfel, 

distanța unei opere sau a unui corpus de opere față de centru se poate 

măsura prin depărtarea în timp de canoanele ce definesc, în momentul 

evaluării, prezentul literaturii. În acest sens, se poate spune că o operă e 

contemporană, că participă la „cursă” [...] în funcție de apropierea sa 

estetică de criteriile modernității” (Ibidem: 110). 

Acest orologiu literar și artistic universal la care scriitorii trebuie 

să se raporteze și de care trebuie să fie conștienți este un element-cheie în 

lupta pentru timpul literar. Actualitatea văzută, în termeni pragmatici, 

drept ceea ce este la modă, se obține prin contestarea prezentului, adică, 

la limită, printr-un prezent mai prezent. Un punct de vedere similar îl 

regăsim în lucrarea intitulată Canonul occidental, în care Harold Bloom 

reia argumentul lui Alastair Fowler: „[…] trebuie să acceptăm faptul că 

întreaga gamă a genurilor nu este niciodată în mod egal și nici complet 

valabilă în orice perioadă. Fiecare epocă are un repertoriu relativ redus de 

genuri la care cititorii și criticii răspund cu entuziasm, iar repertoriul 

disponibil scriitorilor este și mai redus” (Bloom, 1998: 21). 

Pascale Casanova argumentează, de asemenea, faptul că există un 

decalaj temporal în cazul țărilor aflate departe de centru (central fiind, în 

acest caz, vîrful ierarhiei, națiunile dominante, cu hegemonie lingvistică 

și culturală, cu vechime mare și patrimoniu cultural consacrat). Acest 

decalaj este resimțit și de scriitorii care se consideră rupți de prezent și ale 

căror eforturi de a ține pasul cu modernitatea sînt resimțite ca pe un 

blestem.   
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...etapele legitimării 

Lupta pentru supremație literară sau culturală urmează, fără 

excepție, cîteva etape de formare. Primul pas către dobîndirea unui statut 

internațional îl constituie etapa națională. În acest sens, Pascale Casanova 

afirmă următoarele: „concentrarea resurselor literare se produce în mod 

necesar, cel puțin în faza de fundamentare, în perimetrul național: limba 

și literatura sînt utilizate amîndouă ca fundamente ale „rațiunii politice” 

fiecare dintre ele contribuind la înnobilarea celeilalte” (Casanova, 2016: 

47). 

Pe scurt, pentru a intra în competiția valorilor universale, națiunea 

trebuie să dispună de un capital cultural iar acest capital cultural se 

acumulează, în faza națională, prin lupta cu un rival mai puternic sau, mai 

bine spus, prin antagonismul politic cu o altă țară. Se observă, încă o dată, 

caracterul profund relațional și concurențial al Republicii.  

Faza națională este necesară tocmai din prisma procesului de 

autonomizare. Dat fiind structura inegală a istoriilor naționale, lupta se dă 

în scopul deturnării unor ierarhii puternice. Autonomia națională 

dobîndită permite literaturii să se elibereze de jugul politic și să candideze 

pentru un loc în Republica Mondială a Literelor. În acest punct al 

demersului său analitic, Pascale Casanova oferă două exemple 

reprezentative pentru modurile în care se poate dobîndi această 

autonomie: modelul francez și modelul revoluției herderiene. Întrucît cel 

de-al doilea model servește demonstrație noastre, vom încerca să îl 

prezentăm cît mai succint. 

Revoluția herderiană a presupus o schimbare esențială în lupta 

națiunilor mici pentru autonomie. Diferit de modul prin care Franța își 

cîștigase, în trecut, hegemonia culturală și lingvistică față de limba latină, 

modelul lui Herder se constituie în contratimp, ca o contrazicere vădită a 

modelului francez. Revoluția herderiană pornește, astfel, de la principiul 

egalității popoarelor și a epocilor trecute. Autonomizarea și legitimarea 

națiunilor mici se face prin întoarcerea la limbile și la tradițiile populare, 

sufletul și geniul popoarelor fiind considerat un izvor de fecunditate 

artistică. 

Secolul XIX este astfel o perioadă a revendicărilor lingvistice ale 

țărilor dominate politic. În aceste țări limbile naționale existau „sub forma 

orală a unui dialect sau a unei limbi țărănești - slovena, româna, 

norvegiana, slovaca, ucraineana [...] Rolul esențial pe care l-au jucat 
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scriitorii și, în sens mai larg, intelectualii în toate epocile în construcția 

națională explică parțial subordonarea producțiilor intelectuale 

imperativelor naționale” (Ibidem: 99). 

În această luptă a revendicărilor lingvistice și culturale, autorul 

joacă un rol esențial. Opera sa artistică este, în acea perioadă, inoculată cu 

valorile patrimoniului național pe care creatorul, produs prin excelență al 

patriei sale, îl poartă asemeni unui destin. Lupta pentru autonomie 

lingvistică se face cu și prin literatură, iar opera literară și imaginea 

autorului sînt încărcate de moștenirea unui specific național. Această 

moștenire va fi hotărîtoare pentru locul pe care scriitorul îl va ocupa în 

ierarhia universală. Vom vedea, în capitolele următoare, modul în care 

opera eminesciană precum și imaginea autorului au servit drept modalități 

de legitimare în lupta pentru autonomie a României.  

Odată ce se dobîndește autonomia (mai întîi politică, apoi 

lingvistică și culturală), literatura se va configura în mod independent, 

deasupra oricărui criteriu non-literar, în ciuda națiunii și a 

naționalismului, și va pătrunde, treptat, în concurența internațională.   

 

Eminescu și canonul 

Am schițat, în mare, rațiunile de funcționare ale Republicii 

Mondiale a Literelor, așa cum se înfățișează ea în lucrarea semnată de 

Pascale Casanova. A venit timpul să raportăm acest cadru la opera 

eminesciană pentru a încerca să răspundem la cele două întrebări lansate 

în introducere: De ce nu a pătruns opera lui Mihai Eminescu în 

Republica Mondială a Literelor? și Este Mihai Eminescu un candidat 

valid la această Republică? 

În sensul demersului nostru analitic am dori să aducem trei 

argumente care, raportate la parametrii elaborați mai sus vor releva 

punctele nevralgice în receptarea operei eminesciene: conținutul noțional, 

dimensiunea temporală și chestiunea națională.  

Argumentul conținutului noțional este strîns legat de tema 

colocviului. Pornind de la „farmec și venin”, structură în raport 

oximoronic, reprezentativă pentru temele literare ale romantismului, 

aducem în discuție două direcții de receptare a operei eminesciene prin 

raport la acest curent literar.  
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Eminescu – romanticul întîrziat 

Prima, raportată cu precădere la conținutul noțional al poeziei lui 

Eminescu, pune în circulație imaginea romanticului întîrziat și aduce în 

discuție atît argumentul național cît și pe cel temporal. Se pune astfel la 

îndoială originalitatea operei, poezia eminesciană fiind pusă sub semnul 

mimetismului. Acceptînd premisa că, din punct de vedere noțional (și 

prin noțional înțelegem conținutul ideatic al operei dincolo de modul în 

care acesta este exprimat) poezia lui Eminescu nu aduce nimic nou, ci se 

mulțumește să reia, cuminte, modelele literare ale predecesorilor săi, 

acceptăm și faptul că ea nu este eligibilă pentru a intra în patrimoniul 

universal al literaturii. Ipostaza romanticului întîrziat îl poziționează pe 

Eminescu undeva departe de imaginea autorului canonic așa cum reiese 

ea din Canonul occidental al lui Harold Bloom. Refuzîndu-i-se 

originalitatea, lui Eminescu, i se refuză un loc în canon, deoarece „aroma 

originalității trebuie întotdeauna să persiste în aspectul inaugural al unei 

opere care cîștigă, în mod incontestabil, lupta cu tradiția și se alătură 

canonului”(Bloom, 1998). 

Or, cum ar putea un poet cuminte, care nu se abate de la modelul 

romantic, să se compare cu acei autori titanici ai lui Bloom, care își 

devorează precursorii și care, prin stranietatea tulburătoare a operei lor 

sau prin reușita de a realiza nerealizabilul au ajuns să fie canonul? Cum ar 

putea un poet acuzat că nu inovează ci se sprijină pe modelele și rețete 

consfințite ale unui curent literar să pătrundă în Republică sau în Canon, 

cînd acesta din urmă, rezultat prin excelență al luptei marilor nume, 

exclude în mod axiomatic anonimul? 

Argumentului noțional i se adaugă, deci, chestiunea națională și 

dimensiunea temporală. Fiind, din start, întîrziat, autorul pierde lupta cu 

timpul, și implicit cu modernitatea la care este raportat. În ceea ce 

privește argumentul național, acesta se leagă atît de dobîndirea 

autonomiei naționale descrisă de Casanova drept etapă inevitabilă cît și 

de opera literară, însărcinată cu transfigurarea artistică și conservarea 

valorilor tradiționale. „Tuturor celor care constată că sînt „rămași în 

urmă” în competiția literară, definiția alternativă a legitimității literare, 

bazată pe criteriul popular”, le oferă un fel de „ieșire de siguranță” 

(Casanova, 2016: 128).  

Acest recurs la criteriul național se face, cu precădere, prin 

învestirea unui mesager, a unui reprezentant care să se identifice cu 
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postura mitică, sau, mai bine spus, mitizată, a poetului național. In cartea 

sa intitulată Eminescu explicat fratelui meu, Ioana Bot relevă modul în 

care opera eminesciană a fost deturnată pentru a servi în lupta pentru 

autonomie și pentru legitimare culturală. Mimetismul romantic este 

înlocuit de „reducția patriotismului eminescian la mesianismul pașoptist” 

(Bot, 2012: 213). Opera lui Mihai Eminescu se construiește, astfel, sub 

patronajul nu a unul ci a două modele literare: modelul romantic și lirica 

folclorică după model alecsandrinian:  „De la această imagine de 

ansamblu nu se abate, esențial, nici una dintre perspectivele critice asupra 

operei eminesciene dintr-un veac de posteritate, continuînd să citească 

literatura de inspirație folclorică a poetului național într-o cheie 

alecsandriniană, în care importul (tematic sau retoric, narativ sau stilistic) 

nu contrazice sursa, ci o desăvîrșește sub raport estetic” (Ibidem: 71). 

Să revenim, totuși, la instituționalizarea poetului național ca 

argument al legitimării identitare. Idealul și profilul poetului național se 

găsește astfel în centrul unui proiect de constituire a panteonului literar 

național. Opera literară, departe de a mai fi analizată după criteriul estetic, 

devine un „bun” încărcat cu idealurile celor care o pun în circulație. 

Eticheta Eminescu-poet național demască, de fapt, poziția României prin 

raportare la Republica Mondială a Literelor: cu cît acest construct 

identitar al poetului național beatificat se manifestă mai puternic, cu atît 

ea indică nevoia de legitimare a unei țări și a unei literaturi și deci, gradul 

său scăzut de autonomie. Pascale Casanova spunea că, odată ce este 

îndeplinită etapa națională, literatura se poate elibera de sub jugul 

dezideratului identitar pentru a funcționa după propriile reguli. Or, în 

cazul nostru, s-ar părea că spațiul românesc, agățat în continuare de rolul 

salvator al poetului național, nu a depășit această etapă: „Ceea ce se arată 

ca recursul la asemenea modele – care constituie, de fapt, niște 

reminiscențe anacronice ale istoriilor naționale din secolul al XIX-lea –

tinde să conducă uneori la trivializări ce riscă să anuleze înseși 

particularitățile ficțiunii ca atare” (Terian, 2013: 86). 

Aceste reminiscențe anacronice funcționează, în cazul operei 

eminesciene, în sensul unei dislocări temporale față de acel „meridian 

Greenwich al literaturii”, întrucît imaginii identitare Eminescu-poet 

național îi corespunde ceea ce Ioana Bot numește „o perspectivă 

reziduală, datînd din epoca pașoptistă” (Bot, 2012: 245) aplicată unei 

opere ce nu mai aparține acelei perioade.  
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Se dovedește astfel că instituirea imaginii Eminescu-poet național 

este departe de a fi un factor salvator în receptarea operei poetului și, de 

asemenea, în receptarea spațiului din care acesta provine. Prin 

naționalizare, spațiile literare devin ireductibile, insulare, generează 

tradiții artistice incongruente prin declararea unor trăsături specifice și 

contribuie la propria lor închistare: „O mișcare în interiorul tradiției nu 

poate fi ideologică și nu se poate pune în serviciul nici unui țel social, 

oricît de admirabil din punct de vedere moral. În canon se poate pătrunde 

doar prin forță estetică […] O ultimă nedreptate a nedreptăților istoriei 

este că nu-și înzestrează victimele decît cu sentimentul propriei 

victimizări. Oricare ar fi canonul occidental, el nu este un program de 

salvare socială” (Bloom, 1998: 27). 

 

Eminscu – poetul subversiv 

Cea de-a doua direcție de receptare a operei eminesciene se 

definește în sensul opus celei dintîi și are ca argument principal ceea ce 

Frédéric Paulhan numește, în lucrarea sa intitulată La double fonction du 

langage, funcție sugestivă: „La seconde au contraire tend à faire du mot 

non pas le révélateur, le symbole d’une réalité précise, mais un excitateur 

de pensées et d’émotions qu’il ne signifie pas directement, le point de 

départ d’une innovation, une création plus ou moins importante. […] 

Tandis que l’une arrête l’esprit dans une attitude précise, voulue, unique 

en principe, l’autre l’excite, lui ouvre des chemins nouveaux, et tout en 

indiquant généralement une direction, ne lui impose pas un itinéraire fixe 

d’avance. Elle ne lui donne pas une forme arrêtée mais le pousse au 

contraire à créer des formes nouvelles” (Paulhan, 1929: 57). 

Această perspectivă clasifică poezia lui Eminescu drept un 

exercițiu literar în care inovația, ideea, mutațiile semantice și lingvistice 

se nasc sub aparența cuminte a unor teritorii poetice consacrate anterior. 

Poetul nu mai este redus la mimetismul unor modele literare ci, din 

punctul de vedere al Ioanei Bot, el le contrazice cu subtilitate, păcălindu-

și cititorii: „Or, am convingerea că unele dintre cele mai interesante 

inovații eminesciene se nasc sub aparențele unor asemenea teritorii ale 

figurii poetice consacrate anterior, că apele liniștite ale poeticii 

eminesciene sînt înșelătoare și adînci, punînd în cauză tocmai conceptele 

pe care par a le ilustra și că, din asemenea teritorii, depășirea 
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romantismului este cu atît mai insidioasă, mai curajoasă, mai inovatoare” 

(Bot, 2012: 19). 

Revenim, deci, la criteriile Republicii și ale Canonului, cu o altă 

perspectivă. Eminescu este original tocmai prin ceea ce nu arată vădit, 

prin acele artificii la nivelul limbajului sugestiv prin care, poezia sa 

depășește romantismul triumfal și se încadrează în modernitate. De data 

aceasta avem înaintea noastră un poet care, deși pare să reia strategiile 

predecesorilor săi, le pune la încercare prin elemente subversive de 

limbaj, prin forța alegoriilor sale și prin mutații la nivel retoric. Eminescu 

cel cuminte, romanticul tardiv este, din acest punct de vedere, produsul 

unor cititori ce caută să vadă exact acele elemente pe care au pornit să le 

caute – cultul înaintașilor, mimetismul, mesianismul pașoptist, etc.  

Brusc, distanța lui Eminescu față de canon dispare, mai ales dacă 

este să readucem în discuție perspectiva lui Bloom: „Cei mai mari 

scriitori ai Occidentului sînt subversivi față de toate valorile – proprii sau 

generale” ( Bloom, 1998: 27). 

Obediența lui Eminescu față de modelele literare ale 

predecesorilor săi este, în viziunea Ioanei Bot, un joc cu mai multe fețe, 

ceea ce ne duce cu gîndul la o altă lucrare a lui Harold Bloom, și anume 

Anxietatea influențelor. Revizionismul creator prin care este caracterizată 

opera lui Eminescu, anomaliile care se nasc în umbra unor tipare 

cunoscute, infidelitatea poetului față de modelele cu care a fost asociat 

precum și amprenta cu totul și cu totul neașteptată a unei creativități 

particulare – iată ce i-ar putea asigura un loc poetului în Canon și în 

Republica Mondială a Literelor.  

Dar, pentru a putea vedea în opera lui Eminescu însemnele 

originalității enumerate mai sus, trebuie să învățăm, după cum spune și 

Bloom, să citim orice poem ca „pe răstălmăcirea deliberată a autorului 

său, ca poet, a poemului precursor, sau a poeziei în general”. Or asta face 

Ioana Bot atunci cînd afirmă că, experimentele poetice „în cod romantic” 

ale autorului relevă tot atîția „avatari ai ironiei și tot atîtea modalități de a 

se despărți de romantism” (Bot, 2012). 

Dacă prima perspectivă de interpretare a operei eminesciene îl 

privează pe acesta de orice șansă la accesul în Republica Mondială a 

Literelor, cea de-a doua perspectivă îl salvează tocmai prin relevarea unei 

forțe aparte a limbajului. Însă, tocmai această forță sugestivă a cuvîntului 

care creează tensiuni la nivel de vers și se joacă cu limitele limbajului, 
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tocmai aceste anomalii creatoare și stranii, sînt cele care vor fi nevoite să 

treacă proba traducerii pentru a fi remarcate și de ochi străini. Aceasta ne 

aduce la ultimul punct al părții noastre teoretice: șansa poeziei 

eminesciene de a căpăta vizibilitate, biletul său către Republică este 

traducătorul. În acest caz traducerea este decisivă pentru modul în care o 

operă este receptată. Dincolo de critica ce o însoțește, opera literară este 

judecată prin sine și pentru sine, dar acest sine este nevoit să recurgă la 

alteritate lingvistică pentru a putea fi descoperit: „Limba este principala 

miză a luptelor și rivalităților distinctive; ea este resursa specifică cu care 

– sau împotriva căreia-se inventează soluții de ieșire de sub dominația 

literară, singurul material de creație al scriitorilor, care permite inovațiile 

cele mai specifice: revoltele și revoluțiile literare se întrupează în forme 

create prin lucrul asupra limbii. Cu alte cuvinte, studiind soluțiile 

lingvistice imaginate de scriitorii săraci în resurse literare, reușim să 

analizăm creațiile lor literare cele mai rafinate, opțiunile stilistice și 

inovațiile formale, adică putem realiza analiza internă a textelor” 

(Casanova, 2016: 302). 

 

Traducătorul – creator de valoare literară 

Așadar, traducătorul este învestit cu rolul de mediator ce se alătură 

autorului în lupta pentru capital cultural. Traducerea devine marea 

metodă și cale de consacrare în universul literar, mai ales pentru scriitorii 

care publică într-o limbă cu circulație redusă. Este, bineînțeles, relevantă 

limba din care și în care se traduce. Pentru un autor care scrie într-o limbă 

săracă din punct de vedere literar, traducerea este o metodă de consacrare, 

un mod de a accede pe plan internațional, o oportunitate de afirmare. 

Acest certificat de literaritate poate fi emis doar de traducătorul care 

devine, pe această cale, un intermediar indispensabil, artizan al 

universalului: „Cînd autotraducerea este imposibilă, traducătorul este un 

personaj-cheie; el devine aproape o dublură, un alter-ego, un substituent 

al autorului, însărcinat cu trecerea, cu transportarea unui text dintr-o 

limbă necunoscută și puțin literară, în universul însuși al literaturii” 

(Ibidem: 175). 

Ironia este cît se poate de amară: destinul unui autor ce provine 

dintr-o țară îndepărtată de centru, cu resurse literare reduse și cu o limbă 

de circulație mică depinde în întregime nu de calitatea scrierii sale ci de 
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instanțele de promovare (edituri dispuse să îl publice, cronici în 

străinătate, etc.) și, cel mai important, de talentul traducătorului său. 

 

Concluzii 

La începutul lucrării noastre am lansat două întrebări: De ce nu a 

pătruns opera lui Mihai Eminescu în Republica Mondială a Literelor? și 

Este Mihai Eminescu un candidat valid la această Republică?  

Pentru a răspunde la aceste întrebări am analizat modul în care 

opera eminesciană s-a confruntat cu propriile interpretări și am urmărit, 

prin prisma acestor interpretări, eventualele incongruențe sau punți de 

legătură cu ceea ce Pascale Casanova numește Republica Mondială a 

Literelor. În prima parte am văzut cum opera lui Mihai Eminescu variază, 

în funcție de perspectivă, de la o interpretare care îl privează de dreptul la 

universalitate la o interpretare care îi alocă statutul de autor canonic (în 

sensul descrierii lui Harold Bloom) pentru a ajunge la concluzia că, 

dincolo de modul în care poetul este receptat în țara sa, doar traducerea îl 

poate dezvălui privirilor străine.  

Și ce văd acești cititori sau eventualele instanțe de consacrare de 

care vorbea Casanova, în volumele de traduceri? Mai întîi prefețele, 

semnate de traducători dintre care unii văd în Eminescu modelul literar 

romantic prin excelență, alții care neagă premisele celor dintîi și îl 

caracterizează drept poetul total, unii care văd în poet un bard național și 

alții pentru care Eminescu este cel mai mare poet din lume. Văd subiectul 

unor dezbateri îndelungate, în care se amestecă premisele estetice cu cele 

naționale, o luptă între romantism și modernism, între actualitate și 

desuetudine, între ceea ce este sau nu este poetul. Iar dacă, în urma 

acestor dezbateri, cititorul se mai simte tentat să descopere totuși, de unul 

singur, opera acestui poet controversat, el este nevoit să o facă prin  

În ceea ce privește universalitatea, poezia eminesciană se 

confruntă cu un paradox: ea este trădată tocmai de acel element care o 

face unică, și anume puterea verbului.  
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Abstract  
Starting from the premises established by Pascale Casanova in 

her volume, The World Republic of Letters, our research will investigate 

the place that the work of the Romanian poet Mihai Eminescu occupies 

within the network of world literature.  

For this purpose, we will initially focus on the parameters upon 

which the space described by Casanova is organised, so that afterwards 

we can be able to envisage the work of the Romanian poet in relation to 

those parameters. We will be looking at details such as: the position that 

the author’s country of birth occupies in a global context, the 

dissemination degree of his language as well as its characteristics, the 

poet’s importance in a national and international context, the content of 

his work compared to the dominant literary movements, also discussing 

the capital role of translation in the reception and legitimation of the 

poet’s work.  

In conclusion, we will try, by means of an extensive analysis, to 

provide a complete and realistic image of Eminescu’s work in the context 

of a global market of literary goods, and to establish whether or not this 

author occupies a place in Casanova’s Republic. 

 

Key-words: Mihai Eminescu, world literature, poetry, translation, 

The World Republic of Letters 

 



 

ANAMARIA MIHĂILĂ 

Master I, Cluj-Napoca 

Un discurs ratat? Prefețele edițiilor eminesciene din 

perioada comunistă 

Preliminarii  
Eminescu a devenit, cu timpul, nucleul în jurul căruia orbitează un 

lung șir de clișee. Cu toate că demersurile critice din ultima vreme 

încearcă să se desprindă de concepte precum „poet național”, „luceafărul 

poeziei”, „geniul literaturii române”, ele au funcționat o lungă perioadă 

de timp chiar în discursul de întîmpinare, în prefață, și au împiedicat 

accesul autentic al cititorului la poezia eminesciană. 

Întrucît abordările teoretice recente, poststructuraliste, ilustrează 

dependența textului față de discursurile pînă acum periferice, 

argumentarea de față își propune să analizeze prefețele volumelor de 

poezie din perioada comunistă, ale editărilor dintre 1965 și 1989, ilustrînd 

îndepărtarea lor de funcțiile paratextului, ale textului de escortă
1
. Cum în 

prima perioadă a dictaturii comuniste din România cenzura se manifestă 

asupra literaturii, implicit asupra poeticii lui Eminescu, prin intermediul 

paratextelor de prim acces ale volumelor publicate în intervalul 1948-

1965, vom încerca în cele ce urmează să demonstrăm că, de fapt, în epoca 

comunismului ceaușist se continuă aceleași practici în prezentarea operei 

poetului cititorilor săi – în mare parte, nespecialiști și diletanți.  

Fără a fi exhaustivă, lucrarea de față se construiește, așadar, ca o 

lectură subversivă față de un text critic compromis, care influențează cu 

atît mai mult relația cu volumul cu cît îl anticipă, îl deschide și îl 

recomandă. Un studiu care să pună laolaltă elementele de analiză ale 

discursului liminar ce însoțește volumele editate în această perioadă își 

face loc printre abordările metacritice, încă permisive și fertile. Plecînd de 

la concepțiile teoretice deja anunțate care privesc funcționalitatea 

paratextului în legătura lui strînsă cu comunitatea interpretativă, textul 

                                                 
1
 În lucrarea de față, vom defini paratextul și funcționalitatea lui conform 

concepțiilor lui Gérard Genette (1987), Phillippe Lane, (2007), Phillipe Lejeune (2000), 

Valeriu P. Stancu (2006). 
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prezent va căuta suspendările de sens, deviațiile de la rolul periferic al 

acestora, în încercarea lor de a substitui centrul semnificativ. Or, un text 

de escortă compromis, fie prin selecții inadecvate, fie prin informații 

defectuoase, fie chiar prin inserții ideologice, modifică radical dialogul 

instanțelor presupuse de scriitură. Instrumentalizarea cititorului, dirijarea 

și manipularea lecturii, precum și reducerea demersului hermeneutic la un 

rețetar constituit ca model de pătrundere în universul eminescian sînt 

noile funcții asociate paratextului ce răstoarnă accepțiunile lui anterioare. 

Textele de graniță ori de escortă, la fel de bine ca suportul 

material ce susține scriitura, toate elemente paratextuale anterior 

marginalizate, se recentrează în încercarea descoperirii unei lecturi cît 

mai autentice. Însă, autenticitatea lecturii, apropierea ei de lectura model 

inițiată de Eco (2006: 74) sau de cea implicită, înscrisă de Iser în structura 

textului (2006: 32), se va dovedi, pe parcursul argumentării, mai mult 

decît problematică. La o primă vedere, denunțarea prefeței ca text și 

afirmarea ei ca discurs despre discurs îi conferă o poziție subordonată, ca 

hipertext, față de hipotextul
2
 lui. Treptat însă, paratextul dobîndește 

autoritate mai ales printr-o situare anterioară accesului la textul de 

receptat. Înainte ca cititorul să ajungă la pretinsul nucleu al lecturii, el 

descoperă paratextele. Dintre toate, prefața nu certifică doar statutul de 

ficțiune al textului, ci discută criteriile ficționalizării, condițiile în care 

obiectul artistic e interpretat ca atare.  

Bunăoară, prefețele funcționau mai degrabă ca deschideri ale 

operei înspre o comunicare eficientă cu cititorul. Treptat, funcțiile 

prefețelor s-au multiplicat, odată cu reinvestirea lor de către autor (dacă 

ne gîndim doar la experimentele textualiste, la optzeciști și la apropierea 

pînă la suprapunere a celor două posibilități de scriitură) sau odată cu 

validarea instanței critice și descoperirea teoriilor metadiscursive. Prin 

ieșirea la rampă a celui care semnează prefața, textul capătă altfel de 

valențe. Funcția informativă, cea de recomandare, explicită sau implicită 

(certificată prin notorietatea celui care își asumă prefața) sau cea critică, 

ca funcții specifice discursului introductiv, sînt deseori deturnate de 

                                                 
2
Cele două concepte definesc relația de intertexualitate, hipertextul fiind derivatul, 

textul care preia o parte dintre caracteristicile unui text anterior, hipotextul (Vezi 

Genette, 1994: 96). 
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funcția de autoreprezentare (cf. Genette, 1987: 253). Literatura 

mainstream, de pe poziția ei centrală, e răsturnată de o alta marginală, 

liminară, ce dobîndește autoritate. 

De altminteri, prefața e punctul de convergență dintre discurs și 

cititorul său. Un „antreu” (Stancu, 2006: 10) textual în care lectorul își 

proiectează expectanțele, dar prin care și le limitează critic, un cod de 

selecție a formelor de raportare la opera deschisă – prin asocierea cu 

paratextul sau prin contestarea lui, o punere la adăpost de aleatoriu, un 

palimpsest de niveluri interpretative suprapuse și de voci intersectate, 

prefața oferă textului semnificații greu sesizabile în absența ei. Totuși în 

cele ce urmează, vom discuta deviațiile de la funcționalitatea inițială 

descrisă aici, mutațiile produse textului de prefațat, inconsecvențele 

intertextuale, posibilitățile ratate ale unor prefețe predispuse, așadar, unui 

demers deconstructiv. 

 

Autoritatea discursului prefațator. O lectură (dez)orientată  
De la contextul descris în prefață, cel care justifică direcțiile, 

tematica, desfășurarea textului din interiorul coperților, pînă la analiza 

contactului ideologic cu momentul de scriere a prefeței distanța nu e 

deloc foarte lungă. E imposibil să vorbim despre posibilitățile scriiturii 

eminesciene și despre receptarea ei în perioada regimului comunist, fără a 

suspecta orice demers critic de pervertire ideologică, de o deformare a 

poeticii în specificul cenzurii (dis)funcționale. Deși reeditări, volumele de 

poezie ce urmează a fi discutate au fost larg răspîndite în bibliotecile 

vremii. Simultan bibliografie școlară și instrument de propagandă, poezia 

lui Eminescu a fost obligată să răspundă imperativelor regimului politic, 

nu atît prin autonomia semnificativă, cît prin redirecționarea interpretării 

către un anumit orizont de receptare. Or, prefețele, fiind primele variante 

critice și cele mai la îndemînă prin imediata proximitate a textului, au 

devenit prefabricate sterile prin inserțiile performativelor, prin 

manipularea sensurilor, prin restrîngerea viziunii poetice și prin 

amplificarea unor imagini stereotipe, care să se suprapună peste orice 

grilă interpretativă. 

Odată cu slăbirea cenzurii, după anul 1965, Eminescu părea că 

revine în atenția criticilor, dar mai ales în lectura publicului, cu mult mai 
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multe texte decît fuseseră accesibile în perioada proletcultistă. Această 

„mică liberalizare”
3
, destabilizarea temporară a frîielor ideologice, a 

permis reeditări ale poetului, continuate încă sub strictă supraveghere. 

Fără a ne referi prea mult la problema selecțiilor poemelor din volume, 

străine, deseori, de condițiile estetice, vom analiza poeziile care deschid 

prefețele acestei perioade. Întîi de toate, rolul prefețelor deviază de la 

funcțiile descrise anterior pe urmele lui Genette. Mai apoi, adaptarea 

scriiturii la contextul receptării, despre care discută Valeriu Stancu (2006: 

74),înseamnă, în acești parametrii, nu o explicitare a textului, ci o 

regîndire a lui după dictatele receptării, o receptare doctrinară și 

compromisă. 

Negreșit, prefața „programează un comportament de lectură; 

orientează lectura prin raportare la un arhetip al lecturii” (Ibidem: 87), ea 

stabilește stereotipiile ce intermediază și fac posibilă relația cu cititorul. 

Totuși, discutăm aici de stereotipii funcționale care delimitează 

încadrarea în clasificările structuraliste: gen și specie literară, curent și 

direcție, relația cu opera. În schimb, „lectura corectă” (Ibidem: 88), în 

acord cu toate aceste pretenții teoretice, e înlocuită în prefețele volumelor 

eminesciene din perioada comunistă cu noi variante de stereotipii. 

Ajungem, așadar, să respingem apropierea de lectura model descrisă de 

Eco (2006: 47), prin intermediul textului prefațator, și să regîndim relația 

dintre cititor și text, în contextul în care prin recursul la persoana I plural, 

prin ofertele de citate, prin alegerea aspectelor biografice, prefața își 

anulează funcțiile descrise de Genette și își proiectează propriul profil de 

lector, care nu mai comunică cu textul anticipat decît în măsura în care se 

desprinde de clișeele inoperante de aici. 

Mediată de ochiul prefațatorului, biografia poetului devine 

exemplară. Înainte de accesul la text, înainte chiar de explicitări legate de 

apariția poemelor, cititorul este învățat să identifice modele de moralitate, 

de spirit civic, de naționalism în prezența lui Eminescu, ale cărui reveniri 

constante în locul originar coincid unor refaceri ale spațiului ideal 

autohton, spre deosebire de răul de lume, de ieșirea în afara 

granițelor,unde poetul devine secătuit de resurse imaginative și 

                                                 
3
Eugen Negrici (Negrici, 2010: 187) vorbește despre anii 1964-1971 în termenii unei 

„mici liberalizări”. 
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energetice: „și oriunde l-a purtat pe poet daimonul său lăuntric, pe drumul 

vieții sale neliniștite, rătăcitoare, sau pe cele ale fanteziei creatoare, 

îndrăznețe, neobosite, prin străinătăți sau prin spații intersiderale, lunare, 

locul acela a fost păstrat în minte ca un model paradisiac, cu valori 

magice, ca un mic eden în care el își petrecuse vîrsta de aur a copilăriei 

pierdute” (Eminescu, 1987: 12). Nu sîntem deloc departe, așadar, de 

prefețele literaturii vechi, cu îngăduință pașoptiste, care caută „foloasele” 

scriiturii, funcțiile ei didactice; fără îndoială, „dobîndirea treptată a 

identității de grup și, apoi, individuale a cititorului este însoțită de 

accentuarea unei noi identități colective: apartenența la neam și limbă” 

(Vasilescu, 2001: 129), o apartenență forțată de discursul introductiv. Mai 

presus de specificitatea lirismului, de inovațiile stilistice, de intersectările 

cu filozofia europeană ce ar putea afecta imaginea unui Eminescu 

național, Zoe Dumitrescu-Bușulenga alcătuiește în prefață portretul unui 

poet al spațiului mioritic, singurul protector al potențialității creatoare.  

Mizînd pe lectura naivă, pe lectura de identificare, aceasta 

selectează din biografia poetului aspecte cu coloratură revoluționară, 

implicate politic, patriotice, configurînd în jurul poeticii eminesciene un 

portret al unui Gavroche comunist și xenofob, profund legat de 

predecesorii săi:„Răsunetele revoluțiilor din Muntenia, Moldova și 

Transilvania au dăinuit pentru el în vremea adolescenței, cînd, la liceul 

din Cernăuți, Aron Pumnul, vechi tributar transilvan, refugiat în Bucovina 

din pricina persecuțiilor din partea autorităților maghiare, l-a învățat și 

lupta și jertfa pentru neam și pentru pămîntul strămoșilor [...] tot aici apar 

înaintașii, aparținînd, cu puține excepții, generoasei generații de la 1848, 

de la Eliade, Alexandrescu și Bolliac, la Bolintineanu și Alecsandri, 

considerați, cu infinită dragoste, ca poeții unei revolute vîrste de aur” 

(Eminescu, 1987: 13). O analiză critică răsturnată a poeziei Epigonii 

scoate din context o întreagă poetică contestatară, un discurs lucid și 

deloc neutru sau inocent, mutîndu-l la antipod: Eminescu pacifist, 

îndatorat predecesorilor naționaliști, fruntaș fiu al patriei. De bună seamă, 

un discurs hipertrofiat, inconsistent critic și patetic iese din bornele 

paratextului cu rol de recomandare sau de ordonare a lecturii. Raportarea 

polemică față de prefață, sustragerea dinaintea textului rețetar și 

răsturnarea interpretării împotriva ei sînt singurele posibilități salvatoare.  

Totodată, aceste texte de escortă, patetice în pretențiile expresiei 

critice, cuantifică esteticul, plecînd mereu de la aceeași unitate de măsură, 
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Luceafărul. De trei ori în trei pagini, Luceafărul străbate întreaga poetică 

eminesciană, redusă, de fapt, la versiunea lirică prezentă: „Pentru a ne da 

seama de saltul uriaș, realizat de Eminescu în decursul a 17 ani (doar la 

atîta se reduce activitatea creatoare a celui mai mare poet român!), e 

nevoie să punem față-n față începutul poeziei De-aș avea și începutul 

Luceafărului” (Eminescu, 1980: 7); „Stăpîniți de farmecul muzicalității 

versurilor din Luceafărul, autorul lor ne apare – tot timpul cît îi citim 

poemul – asemenea  unui astru, care din înaltul cerului strălucește, la fel 

ca Hyperion – nemuritor și rece” (Ibidem: 9); „Demn de relevat e faptul 

că, încă din fragedă tinerețe, viitorul autor al Luceafărului a dorit să fie 

poet de frunte (nu din infatuare, ci dînd curs unei vocații înnăscute)” 

(Ibidem: 10). În afară de cîteva considerente inflamate retoric și goale în 

conținutul lor interpretativ și de afirmațiile suspendate, în urma cărora 

Eminescu, „cel mai mare poet român”, apare drept genial pentru că e 

„astru” care strălucește precum Hyperion și își justifică aceeași genialitate 

printr-o conștiință a vocației, răspunsul lui Dogaru nu face altceva decît 

să se autocalifice prin semnătură – prefațatorul e, după cum se vede, 

profesor doctor. Or, funcția prefeței de aducere împreună a celor două 

instanțe textuale – cititorul și autorul – nu mai funcționează aici. 

Interpretarea adecvată, contextuală, facilitată prin informațiile din prefață, 

e răsturnată prin imperative. 

Dincolo de absența oricărui simț critic, mimat prin limbajul care 

acoperă inconsecvența analizei întreprinse, Dogaru amplifică și 

deformează poetica eminesciană. Recursul romanticilor la o tematică 

legată de istorie și de trecutul național, prezentă în literatura română mai 

cu seamă la prima generație romantică, pașoptistă, devine centrul 

semnificativ al poeziei lui Eminescu. Or, a reduce Scrisorile la 

implicațiile lor autohtoniste și la exemplaritatea figurilor istorice 

înseamnă devierea de la obiectivitatea și autenticitatea interpretării: 

„Versurile din Scrisoarea III, făurite cu o măiestrie artistică fără egal 

prin care Eminescu evocă eroismul poporului român în lupta de la 

Rovine, dusă împotriva furtunosului Baiazid, constituie o cunună 

împletită din ramuri verzi de stejar, depusă la mormîntul lui Mircea cel 

Bătrîn și-al oștenilor lui, pe care vîntul timpului n-o va ofili și n-o va 

îndepărta niciodată” (Ibidem: 12). Astfel, răspunsul cititorului la text 

actualizează un orizont de așteptare deja compromis care afectează, 

inevitabil, interpretarea. Transformarea lui Eminescu în poet național, 
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absolut în unicitatea lui, destabilizează interdependența dintre text și 

interpret, mediată de imaginea statuară a autorului. De aici, analiza 

hermeneutică nu poate merge decît într-un singur sens, niciodată 

contestatară, mereu ascendentă și edificatoare: „Este știut că Luceafărul 

constituie treapta supremă a creației eminesciene... În fața acestui act de 

supremă încordare artistică putem afirma că, dacă Eminescu n-ar fi scris 

Luceafărul, creația lui poetică ar fi fost ca o Mînăstire a Argeșului, 

rămasă fără turle” (Ibidem: 18-19).  

Expresii ca „este știut”, „desigur că”, „bineînțeles că” integrate 

într-o prefață care, în mod necesar, deschide și intermediază intrarea în 

text, desființează posibilitățile lecturii. Aceste prefețe ideologizate, 

prefigurate ca filtre interpretative adresate îndeosebi cititorului naiv 

(elevului, școlarului, cititorului străin de poetica eminesciană), 

răstălmăcesc poezia pe care o reduc la cîteva șabloane inconsistente, la 

cîteva afirmații puternice, dar nesusținute critic, aplicabile oricărui text: 

„în unele din aceste poezii întîlnim și elemente de meditație, ca-n Venere 

și Madonă, unde apare ideea că iubire înnobilează sufletele lipsite de 

noblețe morală” (Ibidem: 14). La o privire mai atentă, acest „întîlnim și”, 

adevărat clișeu al unei retorici sărace, ilustrează felul în care poezia lui 

Eminescu devine o tolbă cu de toate, unde, impersonal și neasumat, „se 

întîlnesc” elemente ale tuturor variantelor de poeticitate, într-un soi de 

manual al formulelor lirice.  

De asemenea, selecțiile textelor eminesciene din prefață nu 

definesc deloc viziunea poetică asupra lumii, nici nu relaționează cu 

imaginarul acestuia, ci constituie meditații ocazionale, referitoare la 

activitatea publicistică a poetului, care nu își justifică poziția din capul 

volumul de poeme: „vezi cum aruncă lanțurile mîinilor sale în fața 

stăpînilor fără de suflet. Și se tem stăpînii fără de suflet, și-și dau averile 

ca să-și scape viața. Ci omul din popor nu vrea averile, geaba l-ai împle 

cu aur, geaba l-ai îmbrăca în mătase” (Eminescu, 1987: 14) „de cînd este 

suflet de român pe fața pămîntului, românul a fost mîndru de a fi român și 

chiar atunci cînd lumea îl privea cu dispreț, el își cînta doina și, în 

conștiința puterilor pe care le purta în sine, privea mîndru împrejurul său” 

(Ibidem: 12). Dirijarea lecturii prin extragerea fragmentelor subversive, 

cu nuanțe socialiste(forțate și ele, și, oricum, aparținînd unei ideologii 

socialiste de secol XIX), în locul textelor care să contureze specificitatea 

poeticii și descrierea scriiturii eminesciene ca una în acord cu ideologia 
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dominantă arată, din nou, o îndepărtare de la funcțiile inițiale ale textului 

de escortă, cu atît mai mult cu cît acesta nu mai e nici auxiliar, nici 

autonom; afectat de doctrina dominantă, el inoculează accesul lectorului 

la poezie și își denunță autonomia prin implicare politică.  

Dincolo de ieșirea din timp, de îndepărtarea de acea dimensiune 

determinată istoric pe care o invocă deseori geniul, însinguratul 

eminescian, pseudocriticul prefațator găsește de cuviință să recurgă la o 

interpretare deficitară și ușor de demontat: „ceea ce a construit, cu 

siguranță fără greș, poetul a fost un timp al neamului, un timp național, 

pendulînd între istorie și mit (fiecare moment succedînd altuia, dar avînd, 

într-un fel, propria sa permanență) și pe care l-a văzut ca un timp eroic... 

Arhaic și modern în același timp, poetul vine dinspre și exprimă istoria și 

spiritualitatea noastră întreagă” (Eminescu, 1987: 18-19).  

De departe, un alt tip de selecție textuală, de data aceasta cu atît 

mai gravă cu cît e imediat suspectată de inserții ideologice, deformează, 

la fel de bine, lectura. Nu s-au editat, în această perioadă doar volume de 

poeme cu prefețe stîngace, ci și volume de poeme de inspirație folclorică, 

volume de poeme singulare (Luceafărul) sau volume bilingve. Fiecare 

dintre acestea este, prin el însuși, problematic. Mai întîi, în aceste prefețe, 

folclorul e mereu pus în relație cu un anume „spirit național”, iar 

culegerile folclorice ale lui Eminescu nu sînt altceva decît dovezi ale 

asumării identitare: „Care sînt permanențele acestui specific național pe 

care, cu geniala sa intuiție și pătrundere a sufletului poporului, poetul le-a 

degajat din creația literară folclorică? În primul rînd, sentimentul de jale 

care, mai pregnant sau doar foarte vag, străbate lirica noastră populară. 

Inadaptarea socială dă naștere pe de o parte doinelor de cătănie, iar pe de 

altă parte, doinelor de înstrăinare” (Eminescu, 1982: 25).  

Retorica inflamată de interogații, opțiunile lingvistice care 

converg înspre un vocabular al superlativelor contribuie, cu siguranță, la 

oralitatea unui discurs periculos întrucît recurge la sensibilizarea 

lectorului prin prezentarea unui Eminescu familiar, care în scrierile lui 

trăiește și simte aidoma neamului. În prefața volumul, cititorului nu i se 

oferă sugestii de lectură, ci răspunsuri deja formulate la întrebările intuite 

de prefațatorul Ștefan Badea și puse laolaltă într-un silogism defect: 

Eminescu e genial, genialitatea lui provine din relațiile simbiotice cu 

folclorul, folclor care conține în sine toată substanța poeticii acestuia, care 
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e, la rîndul ei, fundamental definitorie pentru identitatea românească: 

jalea, dorul, înstrăinarea.  

Altădată, semnatarul prefeței, în persoana autorului,ieșea în afara 

textului și încearcă „să-și edifice propriul proiect de cititor, mai precis să-

l convingă pe iubitul cititor în carne și oase să se identifice cu acel 

proiect” (Vasilescu, 2001: 23). La fel de bine, prefața actuală, semnată de 

un pretins specialist al subiectului, capătă valoare normativă și 

predetermină lectura, oferind cititorului instrumentarul deformat de la 

care se modifică relația cu scriitura. De pildă, Petru Mihai Gorcea în 

Luceafărul – un mit original, îi învață – literalmente – pe cititori să 

analizeze poemul ca sumă a eforturilor creatoare eminesciene, derivat de 

la schema basmului, eventual filtrat psihanalitic: „Eminescu a lucrat, 

direct sau indirect, toată viața la Luceafărul; altfel spus, poemul 

reprezintă o summa a unei simbolistici statornice, permanent șlefuită de-a 

lungul întregii activități creatoare” (Eminescu, 1984: 19).  

Or, cum monumentalitatea unei scriituri constă și în actualitatea ei 

(după o logică școlărească în care epocile se întrepătrund și realitatea unui 

autor e neapărat identică cu realitatea lectorului), poetica lui Eminescu 

devine soluția unor întrebări stringente și, desigur, etern contemporane: 

„Pentru omul contemporan, omul secolului XX, al cărui interes pentru 

poezie și mit s-au redeșteptat, Luceafărul poate însemna și un patetic apel 

spre reconciliere, spre redeșteptarea straturilor de adîncime, spre 

revitalizarea omului complet, multidimensional, întreg; ceea ce părea 

iminentă ruptură, impas al personalității, ar putea fi, cu semn întors, 

tentativă de refacere a plenitudinii umane” (Ibidem: 22). 

Mutatis mutandis, volumele bilingve nu sînt nici ele prefațate de 

texte critice mai reușite. Prezentat unui public străin drept model al 

poeticității românești, Eminescu reunește mentalitatea colectivă și 

reprezintă întregul lirism autohton: „Model în care își regăsesc părintele 

și neoromanticii și neoclasicii și simboliștii și avangardiștii. În fapt, 

întreaga poezie românească a veacului al XX-lea... Poet, prozator, 

dramaturg, Mihai Eminescu însemnează în literatura română momentul 

rar al întîlnirii (identificării) geniului (ca valoare individuală) cu geniul 

(ca valoare a gîndirii și sensibilității colective, etnice). A particularului cu 

generalul” (Eminescu, 1980: 12). Lipsit de orice fel de contextualizare 

sau de explicitare necesară pentru înțelegerea poeziei de către un lector 

fără repere cînd vine vorba despre poezia românească, acest discurs se 



ANAMARIA MIHĂILĂ 

88 

desfășoară în jurul unor comparații injuste și stîngace, verbalizate prin 

paroxisme, paradoxuri și antiteze: „Eminescu e un Shakespeare. Dar, 

totuși, Eminescu nu e Shakespeare. Cum nu e nici Byron, nici Shelley, 

nici Lermontov... Nici... Pentru că e Eminescu. Unicat. Pe care românii îl 

receptează în consecință. Ca vîrf și crez” (Ibidem: 16). 

Fără a merge mai departe de acest „Eminescu e Eminescu”, deci 

incontestabil printr-o valoare intrinsecă, absolutizată în afară oricărui 

parcurs argumentativ, prefețele devin autosuficiente. Ele nu mai sînt nici 

praguri, nici intermediare,întrucît epuizează posibilitățile comunicative 

dintre text și cititor. Instituind un model de interpretare situat înaintea 

textului ca primul și cel mai accesibil de acest fel, prefețele volumelor de 

poezii din perioada comunistă răstoarnă schema genettiană și contrazic 

funcțiile ce i-au fost atribuite. Mai presus chiar de analiza minimalistă, 

redusă la cîteva considerente aplicabile, în genere, poeților romantici, 

selecția discursivă din rîndul explicațiilor școlare („poet, prozator, 

dramaturg”), fără consistență sau valoare estetică, alături de prefabricatele 

lingvistice care propun imaginea unui poet statuar față de care nu există 

poziție critică contestatară, pretinde o regîndire a rolului prefeței ca 

metatext sau ca auxiliar.  

Cum puterea comunistă a promovat o literatură doctrinară, nu se 

putea ca, ceea ce a trecut de cenzură din poetica lui Eminescu, să rămînă 

neafectat ideologic. Întrucît în interiorul textului accesul e dificil și ușor 

de identificat după o prezență îndelungată a lui Eminescu în lecturi 

diverse, paratextul e mobilul ce permite interferențe: semnat de o 

autoritate critică, el se impune ca model de lectură ce schimbă relația 

cititorului cu textul. Pentru un cititor inteligent însă, metatextul 

introductiv e cel mai bun exercițiu exegetic: demontarea clișeelor, 

decodificarea limbajului, suspectarea selecțiilor textuale restabilește 

relații de putere – de data aceasta, poezia eminesciană e pretextul. 

 

Prefațatorii lui Eminescu. O analiză contextuală   

După ce, pe parcursul argumentării, am urmărit cum prefața, 

departe de a fi un mijlocitor autentic între cititor și text, deviază de la 

funcționalitatea ei primară, ratarea textului de escortă trebuie explicată 

pornind de la semnatari. Departe de noi gîndul unei puneri sub semnul 

întrebării a capacităților critice reale și a potențialului științific al 

acestora, ne vom rezuma la o analiză a poziției lor față de regim care 
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condiționează, de cele mai multe ori, accesul la textul eminescian și 

promovarea ca exeget în prefața volumului unui poet canonic.  

Zoe Dumitrescu-Bușulenga, de pildă, semnează prefețele 

eminesciene dintr-o postură de autoritate dată, în primul rînd, de titlurile 

pe care le deține. Directoare a Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. 

Călinescu”, vicepreşedintă a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, 

preşedintă a Comitetului Naţional Român de Literatură Comparată, 

membră în Biroul Executiv al International Comparative Literature 

Association, membră a Academiei (Zaciu, 1995: 216), aceasta își 

consolidează poziția de putere prin omagiile aduse comunismului. Într-un 

demers care se vrea a fi justificativ, Alex Ștefănescu constată că 

Dumitrescu-Bușulenga„face complimente la scenă deschisă lui Nicolae 

Ceauşescu, după modelul artiştilor renascentişti care dobîndeau, prin 

omagii, protecţia cîte unui principe” (Ștefănescu, 2002: 1).  

Despre o asemenea „protecție” vorbim și în cazul celorlalți 

prefațatori. Făcînd concesii morale sau estetice din dorința de a profita de 

pe urma regimului, textul lor critic e compromis, iar funcția principală a 

prefeței nu mai e cea de recomandare sau de interpretare, ci cea de 

autoreprezentare (cf. Genette, 1987: 253). Desigur că Ștefan Badea, care a 

rămas profesor în provincie și a trăit retras față de scena politică, pare a se 

sustrage considerațiilor noastre. Totuși, tocmai prin această neutralitate, 

prin dorința de a se salva de presiunile ideologice, Badea selectează o 

anumită tematică – inocentă, în acord cu programul naționalist al 

comuniștilor – care să prezinte, într-un volum aparte, poetica 

eminesciană. 

Vladimir Dogaru, pe de altă parte, cel care își arogă alături de 

semnătură meritele de a fi profesor doctor, încearcă să își impună 

viziunea critică prin prerogative. Mai presus de o analiză consistentă, care 

să descrie imaginarul eminescian sau care să contextualizeze poetica celui 

devenit „Hyperion” în textul lui critic, profesorul preferă să își justifice 

demersul exegetic astfel, prin poziția aparent intelectuală. Or, mai mult 

decît o pretenție factice și puerilă, aceasta afectează puternic credibilitatea 

scriiturii. De asemenea, Petru Mihai Gorcea, intelectual „cu origini 

sănătoase” (și exeget abundent al lui Eminescu, în numeroase volume 

scrise în același stil) care își consolidează impecabil cariera didactică, 

reușește să reducă întreaga operă eminesciană la Luceafărul. În pofida 

stereotipiilor verbale, a discursului fragmentar și a schematizării impuse 
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poeticii, prefața lui e cea care intermediază, printr-un joc de oglinzi 

translucide, relația cititorului cu poezia.  

 

Concluzii 

Într-o logică a fractalilor, în care fiecare bucată conține în sine un 

întreg și contribuie la refacerea mozaicală a sensului, textele prefațatoare 

sînt refractare. Ele pretind a conține nucleul de semnificații ale textului 

original, dar absorb golurile necesare interpretării. Consumînd poetica lui 

Eminescu fie din rațiuni politice, fie pentru o impunere a textului critic ca 

autonom, orice lectură care pornește de la prefață e compromisă. Cîteva 

nume critice, cele mai mult opace astăzi, au ieșit la rampă odată cu 

prefețele lor în detrimentul altora ce s-au menținut printre referințele 

fundamentale în privința poeziei lui Eminescu, dar care nu apar în 

prefețele edițiilor acestei perioade. Plecînd de aici, receptarea din prefață 

a obstrucționat, mai degrabă, relația dintre text și cititor. Fără îndoială, o 

canonizare in absentia, prin apelul la superlative invocate în lipsa oricărei 

judecăți estetice, a modificat accesul la Eminescu. Din dorința unei 

emancipări forțate, dintr-un naționalism exacerbat și dintr-o politică de 

autopromovare, poetul național a devenit indispensabil. Or, toate aceste 

demersuri au însemnat mai bine de douăzeci de ani fără poezia lui 

Eminescu, dar în prezența constantă a soclului auctorial. 
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Abstract   

The present paper aims to analyse the clichés of critical reception 

as seen in the forewords of volumes containing Eminescu's poetry 

published under the communist regime. My focus will be, on the one 

hand, on the manner in which these forewords attempt to construct a 

rhetorics with a content tailoring to the interests of the official ideology. 

On the other hand, I will try to demonstrate that the discourse of such 

forewords also manage to reveal their intended function, giving up on 

their auxiliary role and striving to acquire authority over the poems they 

claim to introduce. Moreover, the relation between reader and text is 

mediated by a paratext which cancels out the largest amount of 

interpretative possibilities and limits it to a mere handful of sterile and 

stereotypical concepts. As such, the forewords to the volumes of 

Eminescu's poetry published under the communist regime only manage to 

offer the reader simple-minded ready-made interpretative frameworks 

making use of artificially constructed images that lead to a distortion of 

understanding poetry. 

 

Key-words: paratext, foreword, reader, communism, clichés, 

interpretation, deconstruction. 

 

 



 

IOANA MOROȘAN 

Anul II, Timișoara 

Complexele dualităţii 

Intens problematizată şi sibilinică, chestiunea „eminescianismului 

romantic” (Streinu, 1989: 251) a fost şi este abordată, de multe ori, de 

exegeţi într-o cheie a compartimentării nete: antume – postume, neptunic 

– plutonic, „chipul marmorean” – „poeticul larvar” (Negoiţescu, 1980: 

116), cosmos – haos. Deja tendenţioasă în critica eminesciană, această 

segmentare dihotomică se învederează şi mai mult odată cu studiul critic 

al lui Ion Negoiţescu, autorul care, sub imboldul direcţiei exegetice a lui 

Călinescu, deşi intuieşte cele două sfere ale poeziei lui Eminescu, 

propune un model care excedează prin delimitarea rigidă a întregii poezii 

în două orizonturi imobile, „unul neptunic, născut din spuma amară şi din 

ape tînjind spre orizonturile lumii” care cuprinde antumele, „celălalt 

plutonic, învăpăiat de focul originar” (Ibidem: 10), subsumînd postumele. 

Prin urmare, lucrarea de faţă îşi propune să creioneze osmoza dintre 

principiul cosmosului, din antume, şi al haosului, din postume, 

ambivalenţa creaţiei eminesciene, captată în exegeză prin prisma unui 

complex al dualităţii ce atrage aceste delimitări tranşante. Deoarece, în 

accepţiunea criticului, creaţia eminesciană este, în totalitatea corpusului 

de texte, acel Janus Bifrons care subsumează, pe de o parte, figură 

marmoreană, iar pe de altă parte, un spirit latent al Flegetonului. 

„Iar de atunci prin haos o muzică de sfere/A cărei haină-i farmec, 

cuprinsul e durere” (Eminescu, 1999: 561) sînt versurile din postuma Ca 

o făclie, citate, încă de la început, de Negoiţescu şi folosite pentru a 

decela principiul eterului plutonic, veninul care diluează „raţiunea 

cosmică” (Negoiţescu, 1980: 16) inducînd ritmul apolinic şi, deopotrivă, 

durerea dionisiacă ce rezultă în farmecul suprafeţelor. Aceste versuri, 

însă, concentrează, poate cel mai nuanţat, consubstanţialitatea celor două 

orizonturi intransigent scindate de viziunea critică a lui Negoiţescu. 

Testimoniumul viu al coexistenţei principiului neptunic cu cel 

plutonic survine în momentele în care însuşi Negoiţescu face simţită pe 

alocuri tendinţa de slăbire a frontierelor între cele două sfere. Astfel, 

inducerile şi izbucnirile din plutonic sub forma unor reminiscenţe în zona 
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de suprafaţă sînt învederate. Criticul simte nevoia de a contura 

„plasticizarea marmorei” (Ibidem: 122), cu alte cuvinte, încărcarea măştii 

neptunice cu flacăra plutonică, după cum afirmă el însuşi: „piatra se 

umple de voluptatea ideii, ideea se senzualizează în mulajul în care 

flacăra ei îngheaţă” (Ibidem, 121). La antipod, argumentînd trimiterile la 

sferele amniotice în operele antume, Negoiţescu nuanţează şi ideea 

„materializării haosului” (Ibidem, 137), a edulcorării imaginii plutonice 

prin farmecul naturii neptunice. Prin urmare, am putea spune că această 

întrepătrundere deschide un nou palier, şi anume unul intermediar, al 

oglinzii, al farmecului înveninat. 

În accepţiunea lui Negoiţescu, fracţionarea propusă este plenară şi 

exhaustivă, avînd în vedere principalele direcţii exegetice (Călinescu – 

Perpessicius); incontestabil, noul suflu adus de critic exegezei 

eminesciene este solid şi fundamentat, însă echilibrul acestei teorii e 

detracat de fenomenul fragmentării tranşante pe care îl impune. Astfel, 

studiul care debutează prin decelarea principiului dual al poeticii 

eminesciene şi legitimează „tratarea celor două aspecte ca autonomii 

depline şi care nu-şi comunică” (Negoiţescu, 1980: 9) aduce, totodată, şi 

o nuanţă contrastivă prin comentariile asupra unor versuri antume – „Şi în 

noapte nefiinţei, totul cade, totul tace...”− (Eminescu, 1999: 122). 

Negoiţescu face simţită prezenţa veninului, a eterului diafan „prin 

dulceaţa de tristeţe a versurilor în care curge un fir de haos” (Negoiţescu, 

1980: 129) care diluează şi cuprinde universul celui care „nu a băut din 

paharul uitării” (Ibidem: 35). Aşadar, tensiunea, înflăcărarea orizontului 

primordial irumpe în sfera cunoscutului neptunic, prin elementele ce 

constituie consubstanţialitatea celor două orizonturi, căci lumea nu este 

decît oglinda nelumii, „divinul, nefiinţă, nedeterminare pură care vizează 

în adîncul repaosului etern să-şi descopere sensul şi se proiectează, 

cosmogonic, într-o lume-oglindă.” (Petrescu, 1994: 14). 

Geografia întregului univers eminescian concentrează acest 

demers al întrepătrunderii unor elemente ce absorb, pe de o parte, 

veninul, iar pe de altă parte, se materializează printr-o expresie a 

farmecului. Între cele două „măşti” se produce „topirea” eterului „din 

văpăile obscure” (Negoiţescu, 1980: 10) ce desfată şi îndurerează, 

infiltrîndu-se în elementele stratului superficial, astfel determinîndu-le 

aura mistică, vraja necunoscută. Putem observa, aşadar, că liantul care 
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reuneşte sferele creaţiei se desfăşoară în structurile-arhetip care compun 

imaginarul eminescian. 

Un principiu fundamental al operei lui Eminescu este moartea, iar 

Negoiţescu îşi focalizează atenţia asupra valenţei sale mitice, atribuindu-i 

funcţia universală de reactualizare a stării prime, de reintegrare în acel 

„illo tempore” (Eliade, 2007: 55) care este de fapt „tărîmul mìtosului 

durerii” (Negoiţescu, 1980: 49) unde dăinuie zeii Valhallei, corifeii divini 

ai Nordului şi geniul romantic. Se poate conchide, prin urmare, că 

moartea ca „spaţiu al universalelor” (Cărtărescu, 2011: 112) este tărîmul 

focului plutonic, imaginea neantului. Negoiţescu încadrează postumele în 

această dimensiune subiacentă, însă ipoteza că doar operele aduse la 

lumină de Perpessicius sînt desăvîrşit zămislite din spiritul înveninat, 

plutonic ar fi uşor improbabilă, deoarece întreaga artă eminesciană este 

cuprinsă de aceeaşi nostalgie a morţii manifestată sub o formă sau alta, 

mai mult sau mai puţin nuanţată. Din versurile poeziei Auzi prin frunzi 

uscate: „Ş-acum doresc să dorm somnul/Adîncului mormînt” (Eminescu, 

1999: 521) sau stihul incandescent din Memento mori „Moartea-ntindă 

peste lume uriașele-i aripi” (Ibidem: 315) irumpe aceeaşi ardoare spre 

eternul necunoscut. Fie că este reintegrarea în illo tempore, o purificare, 

un traseu spre zona embrionară „a tăcerii-nebunie, aici se ajunge printr-o 

regresie la propriul centru” (Crăciunescu, 2000: 177), sepulcrul este 

asemenea unei magme ce atrage elementele spre nucleul omogen „al 

universului în semicerc” (v. Călinescu, 1993).   

De facto, thanaticul rămîne nuanţa fundamentală a genunei 

incandescente care învăpăiază imaginarul romantic şi a cărui reflexie se 

propagă permanent prin intermediul stărilor care încheagă cele două 

orizonturi. Astfel, somnul ca prelungire a fenomenului sepulcral, „frate-al 

morţii” (Eminescu, 1999: 265), este conturat de Negoiţescu, în note 

distincte. Odată ca mijloc transgresiv, „poarta” prin care se trece în zona 

unde „corpul şi sufletul trăiesc în crepusculul unităţii lor prime”, iar 

„sufletul îşi recîştigă unanima substanţă” (Negoiţescu, 1980: 21). Apoi, 

ca reminiscenţă mortuară în sfera neptunică, un somn care „plăsmuieşte 

viziunea morţii” şi este diluat de farmecul naturii, de „toxicitatea 

erosului” (Ibidem: 21) şi „purtat în părul Kamadevei” (Ibidem: 160). 

Somnul este, în fond, cel care animă şi aglutinează în universul 

eminescian geometrizat „sentimentul naşterii cu cel al morţii” (Ibidem, 

160). Aşadar, dacă moartea este acel sfîrşit care marchează regresiunea 
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spre starea amniotică, prenatală şi este un fenomen al tenebrelor, starea 

somnambulescă nu e altceva decît osmoza în universul semicerc a celor 

două orizonturi, „sentimentul morţii şi sentimentul naşterii” (Petrescu, 

1994: 102), e izomorfismul eterului plutonic ce arde în farmecul neptunic. 

In extenso, visul, ca derivat al aceluiaşi cîmp funerar şi 

somnambular, este configurat de Negoiţescu ca mască neptunică a „morţii 

eterne” (Negoiţescu, 1980: 108), deci oniricul este viaţa însăşi. „Visul 

nefiinţei” (v. Eminescu, 1999: 122) e proiecţia iluziei thanaticului din 

subterane, după cum afirmă Călinescu: „Principiul universului e moartea, 

iar viaţa, aparenţa aceleia” (Călinescu, 1993: 9). Prin urmare, dacă 

moartea este unda plutonică, iar visul e expresia neptunicului, cel din 

urmă, ca simulare a „plînsului demiurgic” (Ibidem: 109) încarcă 

orizonturile de suprafaţă cu aceeaşi obsesie pentru moarte şi pentru 

melancolia torturantă. Frontiera trasată de critic este legitimă, căci 

distanţa dintre a exista în/ pentru sine sau a exista parţial prin vis, a fi 

doar o umbră evocatoare, nu e de ignorat. Însă chintesenţa care atrage 

forţele spre centrul universal impregnează întreaga lume a visului. Astfel, 

farmecul înveninat al universului neptunic este veninul izomorf al lumii 

ideale, diamantizate (v. Negoiţescu, 1980: 90), purificate: „născute din 

adîncul somnului [...] lumile din vis sînt asemănate cu lumile create de 

gîndirea genială. Gîndirea din vis e aşadar consubstanţială gîndirii 

demiurgice, şi visul ar fi o intermitentă stare de genialitate a fiinţei” 

(Petrescu, 1994: 103).   

O altă supapă prin care irumpe veninul din zonele crepusculare, 

determinînd izomorfoza cu farmecul orizontului neptunic, este motivul 

selenar care, pe de o parte, este luciul tenebrelor, iar pe de altă parte, 

strălucirea diafană a naturii mundane, după cum se va configura această 

nouă dualitate, din nou, în viziunea lui Negoiţescu. Astfel, negură şi 

lumină, figura selenară devine cel mai puternic simbol de pe firmamentul 

eminescian şi un motiv obsedant, poate tocmai datorită ambivalenţei sale 

obscure. În studiul critic al lui Negoiţescu, luna prezintă două măşti bine 

conturate. În versul din Memento mori: „Decebal (palid ca murul văruit 

în nopţi cu lună)” criticul surprinde tocmai vraja lunii sub luciul căreia 

iau naştere timpurile şi spaţiile mitologice, gigantizarea fenomenelor şi a 

figurilor legendare, „luna învăluie formele, redîndu-le somnul prim, 

plenitudinea dintîi scufundată în sine, aici paloarea, nemărginirea 

integratoare a morţii, plînsul haosului” (Negoiţescu, 1980: 68).  
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Prin comentariile asupra antumelor, criticul conturează valenţele 

magice ale motivului selenar care imprimă vraja neptunică, deoarece aici 

nu „deschide limbul morţii”, nu are puterea de sacralizare a spaţiului şi nu 

e nici o „divinitate titanică”. În Scrisoarea I: „Între ziduri, printre arbori 

ce se scutură de floare,/Cum revarsă luna plină liniştita ei splendoare!”, 

criticul subliniază statutul selenar, vraja lunii care „stigmatizează 

cosmosul” şi îl „materializează”, iar ca element izomorf „filtrează în 

noapte dorurile şi suferinţa lumii” (Ibidem, 145). Aşadar, luna acţionează 

anticipativ, căci „presimte efluviile geniului demiurgic” (Ibidem: 146), 

forţa selenară, în ambele sale ipostaze conturate de Negoiţescu, avînd 

acelaşi liant ce atrage şi determină mişcarea regresivă spre centru a 

elementelor. În fond, această entitate astrală îmbină, din nou, cele două 

principii, începutul şi sfîrşitul, stratul subiacent şi suprafaţa. 

Un pilon al euritmiei universului eminescian este spaţiul-natură, 

un topos bucolic şi transgresiv deopotrivă, impregnat fiind de acelaşi 

spirit romantic ubicuu şi mistic. Viziunea lui Ion Negoiţescu asupra 

operei lui Eminescu este, din nou, atît de bine profilată în ipostazierea 

spaţiului-codru/ pădure. Astfel, criticul configurează toposul eminescian 

ca două orizonturi stratificate. Trecerea ex abrupto afirmată ferm nu 

permite nici măcar o subtilă osmoză, în aparenţă; paralelismul antum – 

postum, neptunic – plutonic fiind atît de implacabil definit aici. Pornind 

de la versurile „Vede codrii cum coboară/Deal la deal, ţară cu ţară” 

(Eminescu, 1999: 669), Negoiţescu surprinde în Muşatin şi codrul 

caracterul incomensurabil al spaţiului-natură care „domină mìtosul naturii 

din zona plutonică” (Negoiţescu, 1980: 94). În contrast cu prima ipostază, 

tot într-o postumă, Memento mori, criticul nuanţează masca neptunică a 

codrului: „Codrul – înaintea vrajei – o cetate fu frumoasă/A ei arcuri azi 

îs ramuri, a ei stîlpi sînt trunchiuri groase...” (Eminescu, 1999: 315). 

Aici, amploarea mitică a codrului e dispersată, imagistica spaţiului-natură 

e încărcată de contururi pitoreşti, devenind „un delicat panou de basm [...] 

într-un amestec de gotic şi bizantin” (Negoiţescu, 1980: 95), marcînd 

„trecerea de la nivelul plutonic al imaginaţiei la cel neptunic” (Ibidem: 

96).  

Codrul mitic şi idilic este plăsmuirea aceluiaşi spirit mistic în 

căutarea unei dimensiuni apotropaice. Astfel, deci, codrul/ pădurea, în 

excentricitatea sa „barocă” (Ibidem: 95)  şi  mistică, reprezintă traseul 

labirintic, în viziunea lui Cărtărescu, şi, totodată, o versiune a centrului, 
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conform Ioanei Em. Petrescu: „codrul este eternitatea, formă fixă care 

depăşeşte fenomenele fixe ale vieţii” (Petrescu, 1994: 48). Astfel, codrul 

hieratic sau înveninat este, de fapt, o expresie a nostalgiei şi a dorului de 

absolut, iar Eminescu creionează un spaţiu apotropaic, un „locus amoenus 

ferecat” (Mănucă, 1999: 205). 

Cu adevărat litigioase şi ambivalente în creaţia eminesciană sînt 

femeia, eroticul şi feminitatea. Abordînd lapidar această structură 

esenţială a imaginarului romantic, putem surprinde că erosul este eterul 

incandescent care fuzionează forţele celor două orizonturi delimitate de 

critic. Aici, frontierele trasate de Negoiţescu sînt vulnerabile; în 

accepţiunea lui  eroticul neptunic începe odată cu prezenţa feminină, 

ipoteză pe care o justifică prin versurile din Înger de pază: „Dar cum te 

văzui într-o palidă haină,/Copila cuprinsă de dor şi de taină,/Fugi acel 

înger de ochiu-ţi învins” (Eminescu, 1999: 51), căci ea este cea care 

somatizează (fiind principiul slab, şi după Bachelard), care alungă 

îngerul. Imersiunea sentimentalismului profan aduce un puternic ecou 

thanatic, subliniază Negoiţescu pe marginea versurilor din Scrisoarea V: 

„Ar voi în a lui braţe să o ţină-n veci de veci/Dezgheţînd cu sărutarea-i 

raza ochilor ei reci.” (Ibidem: 142). În cele din urmă, în văpăile 

plutonice, în orizontul purificat şi cristalizat, eroticul catalizează „idealuri 

eterice”, desfăşurîndu-se „între îngerul morţii şi geniile ce nu băuseră 

vinul uitării [...] între Îngerul Somnului şi prinţul cu care se îmbrăţişa în 

plutirea lor prin văzduhurile arzînde” (Negoiţescu, 1980: 154).  

Astfel, iubirea eminesciană este supusă aceleiaşi scindări. Pe de o 

parte, este consacrată pentru cel care nu a băut vinul uitării, iar pe de altă 

parte, dobîndeşte o nuanţă profană, sentimentalizîndu-se, se propagă în 

materie, căci entitatea feminină o consumă. Mai mult, în viziunea lui 

Negoiţescu, erosul eminescian prezintă şi o ipostază tranzitorie şi 

ambivalentă, căci „acolo unde nu ajunge degradare romanţioasă, rămîne 

curată magie, substanţa sa amestecîndu-se cu polenul morţii” (Ibidem: 

160). Însă tot Negoiţescu afirmă că îngerii haosului, îndrăgostiţi de 

oameni, se revarsă în corp, aducînd moartea, „îndrăgostirea îngerilor de 

corpuri, ce avusese ca efect intrarea serafilor în materia umană, naşterea 

graiului omenesc, cu toată acea gamă a mortalităţii voluptoase” (Ibidem: 

154). Aşadar, prin actul voluptăţii se produce osmoza, întrepătrunderea, 

înveninarea farmecului şi plutonizarea neptunicului, după cum afirmă 

însuşi Bachelard despre funcţia văpăii erotice: „focul sexualizat este prin 
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excelenţă trăsătura de unire dintre toate simbolurile. El uneşte materia şi 

spiritul, viciul şi virtutea” (Bachelard, 2003: 82).  

 În concluzie, dincolo de scindările antum – postum, neptunic – 

plutonic, farmec – venin, Eminescu creează un autentic monument literar, 

un adevărat Carmen Saeculare: „de fapt, prin operele ce a apucat să 

publice, ca şi prin cele rămase postume, crease ceea ce a năzuit. Ştim din 

ce în ce mai bine cît de împuţinaţi am fi fără acest Cîntec etern” 

(Munteanu, 1987: 282). Compartimentarea impusă de viziunea critică a 

lui Negoiţescu este legitimă pînă în punctul tranşării nete, căci, în fond, 

opera a lui Eminescu este străbătută de axa care poartă deopotrivă veninul 

plutonic şi farmecul neptunic. Prin urmare, complexul dualităţii conturat 

de Negoiţescu prin potenţarea dihotomiei antum – postum este infirmat 

de însăşi opera eminesciană. Disjuncţia neptunic – plutonic sau farmec – 

venin poate fi privită mai degrabă ca un spectru ale cărui limite se 

identifică prin cele două tendinţe și nu ca un fenomen supus unei stricte 

scindări binare.     
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Abstract 
Mihai Eminescu’s works have been traditionally treated by 

domestic criticism as divided into discrete binary complements: ante- and 

posthumous, Neptunian and Plutonian, cosmic and chaotic. Nowhere else 

can this be better seen than in Ion Negoiţescu’s critical study, which 

sharply differentiates between the categories mentioned above and chiefly 

rests its arguments on them. Consequently, the main aim of this paper is 

to reject such a reductionist segmentation of Eminescu’s literary corpus 

by highlighting the unity and continuity manifested through an osmosis 

between the principles of the cosmic and the chaotic that permeates the 

author’s entire work. 

 

Key-words: Mihai Eminescu, Neptunian, Plutonian, duality, 

division 
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Master I, Iaşi 

Iași – oraș eminescian 

Eminescu și legăturile sale cu Iașiul  
Sfîrșindu-și unul din articolele incluse azi în volumul Memorii, E. 

Lovinescu consemnează, făcînd cîteva referiri lămuritoare cu privire la 

romanul său Bălăuca, că reconstruind ficțional scurta perioadă ieșeană a 

lui Mihai Eminescu, unul din meritele finale ale demersului său literar 

este, se pare, reconstrucția nu doar a profilului social al poetului, ci și mai 

mult, a întregului context și climat cultural și spiritual al Iașiului de secol 

XIX, fapt pentru care conchide cu satisfacție:,,Eminescu e restaurat în 

adevăratul lui climat sufletesc” (Lovinescu, 1984: 111). O mărturie 

precum aceasta nu rămîne astăzi doar o confesiune a autorului de roman, 

ci deschide cîteva drumuri teoretice pe coordonate istorice și culturale, 

estetice, dar și de filozofie a spațiului antropologic, care merită toată 

atenția noastră.  

Înainte de o abordare propriu-zis analitică, rămîne de amintit 

faptul că, despre această înțelegere a spațiului geografic dincolo de 

coordonatele sale exterioare, de dat real, vorbește în general critica și 

istoria culturală, care, de la G. Ibrăileanu încoace, a tot accentuat 

caracterul diferențiat al provinciilor istorice românești, făcînd posibilă o 

înțelegere istorică și culturală națională pe tipare regionaliste și etnice. 

Conservatoare în ceea ce privește curentele și modele vremilor, bogat 

încărcată istoric, Moldova cu Iașiul pitoresc s-a spiritualizat și s-a încărcat 

valoric odată cu timpul În spiritul acestei percepții culturale și istorice, 

același Lovinescu nota în Memorial ieșean că ,,Un oraș ca Iașii nu e o 

simplă aglomerație urbană de străzi, oameni, cu probleme edilitare, ci un 

album istoric, un mare muzeu de antichități naționale, o carte intuitivă de 

istorie a neamului […]” (Lovinescu, 1998: 470). N-a fost de mirare, 

astfel, că în perioada 1874-1876, Eminescu va poposi la Iași,de care, de 

altfel, memorialiștii și criticii literari i-au și legat existența, în ciuda 

scurtei sale șederi, asociind definitiv numele poetului de cel al orașului 

Iași. În cele din urmă, o structură sufletească ca cea a poetului și o 

arhitectură ideologică precum aceea vădită în articolele publicistului, n-ar 
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fi reușit să rezoneze la fel de bine într-un alt loc decît în Iașiul Moldovei 

patriarhale. Mai mult decît o legătură pragmatică cu spațiul moldav,mai 

mult decît această apropiere pioasă față de pitorescul locului și mai mult 

decît această vibrație sufletească pentru generozitatea istorică a locurilor, 

apropierea lui Eminescu de Iași se realizează mai degrabă prin prisma 

unei adînci și neîngrădite legături sufletești cu oamenii locului. La Iași 

avea să descopere Eminescu temperamente asemănătoare lui și să lege 

cele mai frumoase prietenii (precum relația cu Ion Creangă ori cu Titu 

Maiorescu) și avea să ofere istoriei noastre literare una din cele mai 

puternice și zbuciumate povești de iubire. O astfel de înțelegere a 

raportului poetului cu spațiul ieșean realizată prin prisma sociologiei 

afective a reprezentat, în cele din urmă, o posibilitate ofertantă nu doar 

pentru memorialiștii Junimii, în general, care evocă cu entuziasm 

atmosfera cordială și ludică din cadrul întrunirilor,ci chiar E. Lovinescu 

într-unul din studiile sale construiește o astfel de percepție socio-afectivă 

și spațială, motivînd asocierea definitivă a poetului cu orașul prin prisma 

,,sufletului și a vieții sentimentale” (Lovinescu, 1984: 108), deci a 

experienței sale emoționale avute aici.  

Această deschidere panoramică în termeni afectivi a unei 

spațialități și unei perioade temporale atît de bogate pentru istoria literară 

românească proiectează mai degrabă o atmosferă autentică, un cadru 

spiritual și cultural care solicită toate disponibilitățile senzoriale, de 

imaginație și reconstrucție sensibilă ale acestuia, fapt pentru care se poate 

vorbi astăzi de o mitologie a locului
1
. Farmecul orașului vine tocmai de 

aici, din capacitatea lui de a aduce în prezent un timp fabulos, prin 

simplul fapt că acest timp fabulos este parte din identitatea sa. Numai 

                                                 
1
Realizînd astăzi un traseu pe urmele lăsate de Eminescu în Iași,  nu va fi de mirare 

faptul că dincolo de obiectivele culturale atestate documentar, care certifică temporara 

ședere a marelui poet în tîrgul moldovenesc, există și un background poate și mai bogat 

de povestiri și legende, de rememorări mai mult sau mai puțin modelate estetic, ficțional, 

în fapt, un background mitologic ofertant, sub fascinația căruia un evocator al Iașilor de 

altădată ca Ion Mitican, spre exemplu, se păstrează constant (iar excesul este, de altfel, și 

recunoscut la un moment dat, chiar dacă baza documentară nu poate fi totuși contestată: 

,,Documente autentice? Greu de aflat după 100 de ani. Dar ce contează? Tradițiile, de 

obicei, nu înșală, iar legendele au mai mult farmec decît mărturiile statistice” (Mitican, 

1990: 188). 
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privite prin prisma semnificațiilor vremilor, ansamblul arhitectural, 

pitorescul și locurile de cultură ale Iașiului cască orizonturi legendare. 

Putem institui, în acest context, mai degrabă o viziune temporală a 

spațiului, prin prisma căruia timpul orașului moldovenesc devine timpul 

istoriei
2
, al epocilor și al evenimentelor trecute, pe care spiritualitatea 

locală nu îl uită, ci mai degrabă îl topește în  identitatea orașului. 

Prezentul este trăit cu conștiința trecutului, iar realitatea de ,,aici” și 

„acum” se desfășoară concomitent cu realitatea lui ,,atunci”. Două 

timpuri sînt resimțite ca prezente, și nu fără dreptate Ionel Teodoreanu 

făcea haz de această ,,fudulie ieșană”, prin prisma căreia ,,orice ieșan 

crede că descinde oleacă din Ștefan cel Mare, oleacă din Eminescu, și 

încă oleacă din Junimea” (Teodoreanu, 1957: 46). În fond, bovarismul 

moldovenesc, trăirea în umbra trecutului, a făcut ca aici timpul să nu fie 

resimțit ca o clipă, ci ca durată, ca extensie a epocilor vechi. 

 

Iașiul de astăzi, proiecție a Iașilor lui Eminescu. Pași în Iașiul 

eminescian 
Cei care au invocat cu diverse prilejuri Iașii de după dispariția 

poetului vorbesc, aproape la unison, de o anume prezență eminesciană nu 

atît ca o proiecție realizată prin prisma vestigiilor culturale, ci mai 

degrabă de o prezență atotcuprinzătoare, extinsă în sens spiritual, 

sufletesc, care se face simțită la orice pas făcut pe străzile Iașiului de azi. 

,,Nu faci un pas prin Iași fără ca umbra marelui poet să nu-ți răsară din 

toate colțurile ulițelor și ale grădinilor” (Lovinescu, 1984: 106) avea să 

constate E. Lovinescu, în vreme ce Ion Mitican (un cronicar local) 

vorbește de o anume ,,prezență vie și luminoasă” care face ca străzile și 

locurile prin care a trecut să devină ,,locuri de duioase aduceri-aminte” 

(Mitican, 1990: 183). Cu prilejul jubileului ,,Convorbiri literare”, G. 

Ibrăileanu vorbește și el (puțin mai extins) despre aceeași ,,umbră” a lui 

Eminescu și a altor personalități ieșene care pribegesc prin Iașiul de azi: 

,,Trăim și astăzi sub prestigiul adunărilor strălucite de altă dată ale 

Junimii; umbrele lui Eminescu, Panu, Pogor, Carp, Maiorescu, Lambrior 

                                                 
2
 Teoria în sens larg aparține lui Rosario Assunto și este dezvoltată de acesta în cele 

două publicații ale sale, Peisajul și estetica, și mai cu seamă în Scrieri despre artă. 

Orașul lui Amfion și orașul lui Prometeu. 
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circulă mereu în jurul nostru. Sînt «manii» noștri, eroii legendari ai 

Iașului romantic și cultural” (Ibrăileanu, 1971: 248). Această prezență 

imponderabilă, devenită azi ,,umbră” a tuturor lucrurilor și a tuturor 

locurilor, se dizolvă și se încorporează în peisajul ieșean, dînd prin prisma 

poetului  identitate locului, Iașiul devenind un oraș iremediabil legat de 

Eminescu. 

Întîi de toate, atributul acesta însușit spațiului ieșean înglobează, 

azi,mai degrabă datele unei anume atmosfere culturale, istorice și sociale 

autentice, atmosferă păstrată și bine conservată în așa-numita memorie 

vie a vechilor clădiri și obiecte, dar și a naturii seculare. Iașiul devine 

dintr-o dată spațiu al contemplației, al invocărilor istorice, devine orașul 

trăirilor simultane, făcînd posibilă această reprezentare temporală a 

spațialității. De pildă, revizitînd azi casa Vasile Pogor, sediu al vechilor 

întîlniri Junimea, atmosfera societății culturale de la acea vreme revine în 

actualitate. De altfel, întreaga istorie literară românească a văzut în 

gruparea Junimea nu atît o grupare cu interese strict formale, o instituție 

culturală și politică rigidă, cît mai degrabă o stare de spirit ce a însuflețit 

întreaga pleiadă de tineri intelectuali ai vremii. Avînd ca motor al 

existenței sale plăcerea, gruparea numită azi de majoritatea criticii 

literare ,,cel mai temeinic fapt cultural ieșit din prietenie și joc” 

(Pîrvulescu, 2011: 16) rămîne, în fapt, fundalul social în marginile căruia 

Eminescu se educă într-o anumită măsură ideologic și relațional, chiar 

dacă poetul a fost văzut și s-a considerat mereu un însingurat, un 

individual, fără prea multe disponibilități de a se lega afectiv de 

majoritatea membrilor grupării. Însă mărturia cea mai vie (dintre toate 

cele existente, poate) a conexiunilor sufletești puternice care au legat 

personalități din cele mai distincte și au întreținut ambianța de cordialitate 

junimistă, o constituie astăzi chiar prietenia legendară dintre Eminescu și 

Creangă
3
. Privind apropierea celor doi, s-a vorbit mai cu seamă de un 

anume naturalism și de o anume instinctualitate mînată de plăcerile 

gastronomice ale celor doi și de periplurile lor prin natura ieșeană. Pentru 

Eminescu, natura nu rămîne simplă vizualitate, aspect formal, ci ea este 

                                                 
3
 Prietenia dintre cei doi este mărturisită de însuși poetul în una din scrisorile sale 

către Veronica Micle: „Ar trebui să mă crezi un ingrat dacă n-aș recunoaște că la 

Junimea n-am avut cu nimeni nici un raport sufletesc. L-am avut, dar tîrziu, cînd a venit, 

adus de mine, Creangă […]” (după Lovinescu, 1984: 38). 
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legată în mod firesc de primordialitate, de această veche unitate a 

individului cu natura, pe care omul o păstrează în alcătuirea sa intimă. El 

nu caută natura atît în cadrele exterioare, în împrejurimile Iașiului, ci mai 

degrabă o caută trăind instinctual, natural, deplin, descoperind într-un 

sens absolut necesar senzorial Iașiul grădinilor și al pădurilor, Iașiul 

aleilor cu tei. Invocate de către memorialiști, aceste amintiri din perioada 

ieșeană sînt consemnate în toată voluptatea și desfătarea de moment; de 

altfel, un evocator ca Mihail Sadoveanu reușește să topească în aceste 

memorii recuperate, armonia deplină a gusturilor și a mirosurilor, această 

trăire senzorială a naturii,notînd într-un fragment descriptiv memorabil:  

,,Deodată s-au legat buni prieteni și amîndoi au petrecut multe amurguri 

și multe nopți în colțurile retrase ale acestei vechi cetăți a Moldovei. 

Uneori urcau la vechea și părăsita chinovie a Cetățuii; alteori ieșeau în 

poetica vale a Socolei, de unde în asfințituri de soare, se vedea Iașiul ca 

un decor de feerie. Aici, pe bănci de brad, în amurguri dulci, stăteau 

amîndoi la sfat, mîncînd o halcă de carne friptă pe grătar și bînd un vin 

acru” (Sadoveanu, 1970: 134). Vitalitatea prin grila căreia poetul recepta 

natura ieșeană este cea care generează și viziunea estetică. În cele din 

urmă, vorbim de o autotranscendere a sentimentului vital în sentiment 

estetic, natura trăirilor devenind natură eminamente estetizată, și deci, 

materie poetică. Iașiul devine azi și un topos al intuițiilor senzoriale,nu 

doar vizuale, ci și de gust sau miros, pentru că aici senzorialul se îmbină 

cu memoria afectivă, deci cu o anume stare sufletească, cu o anume 

ambianță din materialul poetic eminescian.  

Instinctualitatea îl apropie pe Eminescu de natură, natură pe care 

el o înțelege în termenii duratei absolute și care, contemplînd-o, îi 

certifică sentimentul vitalității, omul rămînînd, în fond, singurul fenomen 

trecător al lumii. Totuși, gustul aproape panteist ține mai degrabă, în sens 

larg, de însăși firea moldovenească. Eminescu din poezia naturii, este 

Eminescu al tărîmurilor și al spiritualității moldovenești - iar acest lucru 

avea să-l constate Mihai Ralea în unul din eseurile sale: „Eminescu a 

amestecat peste tot natura în poeziile sale. Aceasta nu fiindcă peisajul 

moldovenesc e mai pitoresc și mai variat, dar pentru că sentimentul 

naturii făcut din contemplație e mai aproape de sufletul visător al 

moldoveanului” (Ralea, 1963: 10), deși Lovinescu vorbea mai degrabă de 

pitorescul bogat al Iașiului, ,,în deosebire de cîmpenescul București” 

(Lovinescu, 1998: 470).Astăzi, natura romantică a Iașiului poate fi 
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percepută la fel de adevărat, ca o proiecție a imaginarului eminescian. 

Imaginea Iașiului de secol XIX (cu ulițele vechilor locuințe care în mod 

specific au această deschidere spre grădini, cu dealurile împrejurimilor și 

cu grădinile publice memorabile
4
), sub imboldul fenomenului 

industrializării și al tehnicizării, n-a suferit prea multe schimbări, care să 

fi atins în sens degradant calitatea ,,epifanică” a locului
5
. Pitorescul 

Iașiului se integrează azi, în sens larg, în viziunea eminesciană, 

romantică, făcînd din acesta mai degrabă un topos mitic, în inventarul 

căruia se regăsește întreaga pleiadă de elemente care configurează cadrul 

fizic eminescian din poezie (după tiparul lui G. Călinescu): teiul, codrii, 

„casele vii”, împrejmuite de natură, imaginile lacustre. Interpretarea 

poetică a peisajului local lansează, în cele din urmă, anumite modele de 

receptare estetică a cadrului natural, iar revizitat azi, Iașiul devine 

prototipul peisajului romantic, eminescian. Mai mult, această receptare în 

cheie estetică a locurilor poate fi urmărită mai ales în literatura lui 

Eminescu, unde reprezentarea Iașiului se poetizează și se reconstruiește în 

conformitate cu imaginarul poetului, după cum Iașiul medieval din 

Sărmanul Dionis
6
, în concepția lui Eminescu, devine mai degrabă o 

proiecție imaginară, în acord cu structura sa sufletească, decît una care 

urmărește adevărul istoric. De aici și discordanța în sens larg: Eminescu 

vede în peisajul ieșean nu atît spațiul în coordonatele sale exterioare, ci 

mai degrabă sondează în adîncimea lui, intuiește transcendentul, și o 

coerență a sa ascunsă, și drept dovadă, el nu reproduce natura, imaginea, 

ci o imaginează, o reconstruiește, în fine, o transformă în literatură 

(alături de alți autori, precum, Sadoveanu, care scrie romanul Strada 

                                                 
4
 Andrei Pleșu realizează o analiză a grădinilor ca spațiu metafizic, opunînd în acest 

sens artificialitatea și necesitatea strict decorativă a grădinilor europene, vorbind 

referitor la acest ultim aspect, despre ceea ce el numește estetica pitorescului. 
5
 În termenii lui Rosario Assunto, care vorbește despre ,,spațul epifanic” în volumul 

Peisajul și estetica. 
6
Invoc în acest sens volumul Amintiri de la Junimea a lui G. Panu, mai precis 

secvența în care povestește momentul lecturii nuvelei Sărmanul Dionis a lui Eminescu. 

G. Panu notează amuzamentul celorlalți membri cu privire la descrierea orașului 

medieval de pe vremea lui Alexandru cel Bun, și reproșează poetului faptul că ,,nu-i 

păsa de adevărurile istorice” și că e ,, incapabil de a înțelege vreodată un adevăr care să 

nu fi intrat în sistemul credințelor sale, care să nu-i fi gîdilat o manie a lui, fie filozofică, 

fie istorică” (Panu, fragment reprodus în Mărturii despre Eminescu, 2013: 196-197). 
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Lăpușneanu, o proiecție literară a Iașiului din Primul Război Mondial). 

Din această perspectivă poetică, care intuiește acel ,,dincolo” al 

peisajului, poetul devine un arhitect al mitului, traducînd în termeni 

legendari, fabuloși, lumea realității sale. Și nu e de mirare faptul că 

puterea imaginarului eminescian ajunge să realizeze un transfer al acestor 

plăsmuiri proprii în mentalitatea colectivă. Fenomenul acesta, în cele din 

urmă, poate suferi generalizări de ordinul celor care atribuie literaturii, în 

ansamblu, o autoritate nebănuită. Roger Caillois vorbește despre această 

autoritate a literaturii de a ,,manipula” în termeni impresioniști,ce țin de 

plăcerea frumosului, percepția maselor, sesizînd acest fel de acționare 

,,într-un fel infinit mai indirect și difuz, exersînd totuși o presiune de 

aceeași natură și aproape pe aceeași suprafață utilă” (Caillois, 1975: 31). 

Constituirea identității ieșene printr-o percepție spațială estetizată sub 

imboldul literaturii lui Eminescu, nu este un caz singular; în cultura 

franceză, spre exemplu, Parisul a devenit un ,,mit modern”, prin prisma 

imaginarului poetic baudelairian, sensibil la civilizația urbană modernă. 

În aceeași măsură, Iașiul poate fi perceput astăzi ca un mit eminescian, 

romantic, ori în sens larg, ca un mit cultural.  

În aceeași măsură, biografia poetului alimentează astăzi percepția 

de ansamblu a Iașiului. Structura mitică se dezvoltă repede: Iașiul devine 

orașul marilor iubiri, iar trimiterea este în mod clar la relația dintre 

Eminescu și Veronica Micle, în care se investește și astăzi fond sensibil, 

ea devenind o proiecție identitară a locului (drept urmare, Lovinescu scrie 

un roman al Iașiului iubirii celor doi). Povestea protagoniștilor, devenită 

prototip a locului, se topește în timpul istoric al orașului, iar faptul că 

timpul individului, timpul existenței sociale a celor doi devine azi timp 

universal, se istoricizează, face ca experiența celor doi să intre în 

conștiința colectivă drept model, drept tipar. De aici și redundanța 

scenariilor de acest tip, care de la generație la generație sînt păstrate în 

ambianța idilicului Copou (,,…toate inimile simțitoare își cîntă melodia 

propriului lor amor pe notele iubirii celor doi poeți” avea să noteze în 

manieră impresionistă Lovinescu, 1984: 109).  

Iașiul se instituie azi ca un oraș-memorie, un oraș pentru care 

epocile, instituțiile, culturile și credințele dintotdeauna ale locului se 

suprapun într-o imagine identitară a orașului. Fără să piardă noțiunea 

valorică a trecutului, Iașiul trăirilor bovarice nu se lasă amețit de cultul 

actual al consumului și al funcționalității urbane, ci se instituie pe 
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principiul unei armonii neoplatoniciene, a cărui finalitate e contemplarea. 

Iașiul definibil ca atmosferă devine, în cele din urmă, orașul unei idei, iar 

de data aceasta, ,,ideea” pretinde calitate eminesciană. Modelul urban 

ieșean ar putea deveni, în cele din urmă, întocmai orașul lui Amfion,așa 

cum Rossario Assunto o formulează. Iașiul ca oraș al lui Amfion devine 

oraș al principiilor muzicale, al armoniei ideilor, care depășește în orice 

caz cadrul strict utilitar, și care urmărește ,,o puritate și o strălucire a 

culorile nebănuite înainte. În el ni se arată un oraș guvernat de acea 

simetrie în care, […], strălucește frumusețea” (Assunto, 1988: 68). Iar în 

spatele acestui imaginar nu rămîne totuși proiecția unui oraș fictiv, utopic, 

ci mai degrabă se resimte și mai acut calitatea imaginară a locului, cea 

care atribuie spațiului o coerență ascunsă nebănuită. Între spațiu și marca 

culturală, între Iași și Eminescu raportul devine unul bilateral: pitorescul 

locului, calitatea sa istorică, spiritualitatea apolinică atrage și inspiră pe 

poet; pe partea cealaltă, autoritatea imaginară a poetului din versuri oferă 

o identitate specifică locului, o reorganizare a spațiului pe modelul unui 

scenariu universal. Identitatea este una de natură eminesciană în măsura 

în care ea devină mitică, în măsura în care din ea irupe frumusețea 

idealului eminescian, iar acest lucru stă, în cele din urmă, în puterea 

individuală de a percepe spațiul în sensul vertical al gîndirii umane. 
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Abstract  
Between 1874 and 1876 Eminescu settled down in Iași, and even 

if his sitting was a short one, the memoirists and reviewers bound his 

existence with the moldavian city for good. Nowadays, between Iași and 

Eminescu, between this area and his cultural personality there is an 

interrelation: the picturesque landscape, its rich history and the old-

established culture inspires the poet; on the other hand, the poet rebuilds 

the anthropological space in relation with his sensibility, he fictionalizes 

and offers to it a new representation. From a poetic perspective, 

Eminescu creates a myth which nowadays is more and more outspread. 

The romantic character of the city arises also from this hidden 

particularity of the area not to remain just an urban space that satisfies 

the needs of society, but to maintain an internal harmony given by its 

authentic landscape. Iași becomes the city of an idea, the city of Amfion, 

from the pattern proposed by Rosario Assunto. 

Nowadays, the establishment of identity related to Iași, through a 

space perception in a aesthetic way under the fascination of literature 

and Eminescu’s life, acknowledges one more time this unexpected 

authority of literature to control in an impressionist way mass 

psychology. Even if this case is not the only one that occurred along the 

history of world literature (mentioning the influence that Baudelaire had 

over the perception of modern Paris), it deserves all our attention. To 

that end, this essay suggests a wide approach, along with a theoretical, 

historical, social and aesthetic acceptance and which requires a 

perception related this once to the perspective offered by the philosophy 

of anthropological space. 
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Anul II, Iaşi 

Metafora veninului: Hamlet și Poetul 

Cultul pentru absolutul operei lui Shakespeare a reprezentat, 

pentru Eminescu, una din potenţialele, însă atît de sinuoasele drumuri 

către sine, o formă în fond autoscopică de a actualiza, în faţa lui dar şi a 

lumii către care opera lui se deschide, existenţa omului de geniu. Viața ca 

vis, lumea ca teatru, conștiința istoricității și a plenitudinii pierdute apar 

integrate creației eminesciene, ce își revendică și își definește prin 

nostalgia modelului shakespearian atributele unei concepții estetice 

privilegiate: ,,Shakespeare! adesea te gîndesc cu jale,/Prieten blînd al 

sufletului meu;/Izvorul plin al cînturilor tale/ Îmi sare-n gînd şi le repet 

mereu” (Cărțile
1
). O asemenea legătură culturală, infraestetică și 

transestetică pe care opera eminesciană o reclamă („M-ai învăţat ca 

lumea s-o citesc,/Greşind cu tine chiar, iubesc greşeala:/S-aduc cu tine 

mi-este toată fala”), deschide drumul revalorificării cuvîntului, calea 

înspre reluarea în posesie a limbajului metaforic. Astfel, aşezîndu-se sub 

semnul unor atari viziuni înalte, veninul capătă şi el valenţe metaforice, 

metamorfozîndu-se într-o esențială cheie, cea potrivită descifrării 

numeroaselor meditații amare ale omului de reflecție shakespearian, 

deopotrivă hamletian și eminescian. 

Grație dialecticii metaforice, sentimentul tragic al lumii este 

profund atenuat şi redirecţionat spre perceperea în simultaneitate a 

relativului și a absolutului. De aici se naște o estetică a melancoliei, 

melancolie ce apare drept venin, o boală veșnică îmbrățisînd întreaga 

umanitate. Timpul morții, aflîndu-se sub pecetea instabilității si a uzurii, 

prefigurează ,,o adevărată boală cosmică” (Del Conte, 1990: 184), redată 

prin imaginea veninului ce preschimbă definitiv ritmul curgerii 

universale: ,,Căci eu îmi vărs acum veninu-n vînt./Prin minte-un stol de 

negre gînduri trec:/Spre casa cea din patru scînduri plec.”(În liră-mi 

                                                 
1
 Menţionăm că toate extrasele din opera eminesciană au fost preluate din: Eminescu, 

Mihai, Opere, vol. I-IV, ediție îngrijită de Perpessicius, Editura Vestala/ Saeculum I. O., 

București, 1994-2000. 
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geme și suspin-un cînt). Veninul întrupează astfel puterea logosului, idee 

ce dobîndește intuiția iluziei vieții și a realității sufletului, Hamlet reluînd 

acest crez: ,,Pe viața mea nu dau măcar un ban;/Cît despre suflet, ce-ar 

putea să-mi facă/De vreme ce-i, ca el, nemuritor?” (Actul I, scena 4). 

Puterea veninului, a otrăvii este chiar puterea cuvîntului, ea jucînd în 

tragedia shakespeariană, înțeleasă ca teatru al lumii și al umanității, rolul 

de mediator între lumi, între conștiințe, personajele ,,acționînd precum 

niște translatori” (Cotescu, 2012: 12) în această răscruce macrocosmică a 

lumii.  

Adevăratul spectator extramundan rămîne geniul, el 

transubstanțializînd lumea înveninată în propria substanță sufletească. Eul 

devine el însuși, devine absolut și focar de ființare monadică, eliberat de 

orice model. Așadar, într-o realitate suspendată în melancolie, pe care 

Aristotel o oferea drept identificatoare (,,Toate geniile sînt melancolice”) 

se află ,,fiii timpului ce se deschide” (Omescu, 1971: 75), Hamlet, pe care 

Victor Hugo îl numește ,,Melancolie”, și Poetul: ,,Dar eu sînt 

melancolic”. Întrucît studiul propriului sine este absolut și se întemeiază 

pe analiza propriilor cuvinte, a căutatelor metafore, Hamlet este cel a 

cărui luciditate îl face ,,subiectul și obiectul căutării sale, o căutare ce ar fi 

putut fi a lui Faust sau una către Dumnezeu” (Bloom, 1998: 42).  

El duce o luptă împotriva morții, dar curtează moartea prin 

transmutarea poetică a lumii care devine posibilă graţie cuvîntului. 

Această aspirație către expresie, regăsită în orice act creator, aduce în 

prim-plan sentimentul metafizic al conflictualității, pe care Eminescu îl 

exprima prin trinomul timp-spațiu-mișcare. Iar expresia supremă a 

contrariului pentru ,,artiștii liberi ai propriului sine” (Ibidem: 42) este 

doar metafora, strîns legată de o sensibilitatea funebră. ,,Personajul cel 

mai mistuit de contrarii” (Modorcea, 2006: 228),
 
supus unui sentiment 

tragic al existenței și propriu ,,insului condamnat să-și suporte eternitatea 

și să susțină, veșnic, povara lumilor care renasc din moarte” (Cimpoi, 

2003: 37),
 
își găsește natura existențială în ,,nodul tragic: descoperă cu 

neliniște interioară, neliniște de natură metafizică, acel nod al 

contradictoriului din lucruri” (Ibidem: 38). Metaforă a multiplelor fețe ale 

distrugerii paradoxale, veninul devine astfel o formă de exprimare a unui 

crez ontologic, ce poate fi oricînd corelat cu o modalitate de ființare. 

Prin cuvînt, sub chipul bătrînului  rege ce își povestește otrăvirea, 

înveninarea, moartea pătrunde în Elsinore, ea pune stăpînire pe Hamlet, 
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făcîndu-l un spectator al propriei tragedii. Harold Bloom îl numește  pe 

Hamlet ,,ambasadorul morții pentru noi (...) care nu ne minte în legătură 

cu inevitabila conexiune dintre noi și celălalt tărîm necunoscut” (Bloom, 

1998: 228) și care, prin ,,natura sa metaforică” (Ibidem), asemeni 

poetului, transcende tragismul inerent naturii umane. Urmează 

metamorfozele specifice insului care nu-și mai trăiește viața, ci doar își 

joacă existența printr-o distanțare proprie estetului: Hamlet refuză a părăsi 

jocul, nedorind să-și minimalizeze viața trăind-o: ,,N-ai putea, domnul 

meu, să-mi iei ceva de care m-aș despărți mai bucuros: decît viaţa, decît 

viaţa, decît viaţa” (Actul I, scena 2). Vorbind despre tatăl său, Hamlet îl 

numește Hyperion, invocînd și problema Creației, a importanței 

reamintirii și reinterpretării originii, ,,interiorizînd moartea pînă la a se 

identifica cu ea” (Mihăescu, 1997: 112): „O, Doamne! Închis într-o coajă 

de nucă, m-aș putea simți rege al nemărginitului, dacă n-aș avea vise rele” 

(Actul II, scena 1). Alegerea este, așa cum va spune poetul în Mortua est, 

fără scăpare; sau o viață fără durată sau o durată fără viață: „A fi sau a nu 

fi? au nu e tot una?/Au nu e tot lumine și luna?”. 

Fixarea unei identități prin apelul la scena înveninării presupune 

pentru Hamlet și ,,reprezentare unui sine ce are dintotdeauna o legătură 

strînsă cu moartea” (Vanhese, 2014: 12), așa cum se va întîmpla și în 

poezia eminesciană Cînd privești oglinda mării: „De-ai pătrunde c-o 

privire/Al meu sîn,/Să vezi marea-i de mîhnire/Și venin,/Ai cunoaște-

atuncea bine/Traiul meu:/Suflet mort, zîmbiri senine /Iată eu”. Moartea 

devine astfel imaginea scenică obsedantă, echivalînd în tragedie cu 

permanența veninului ce amintește de păcatul originar. Îmbolnăvirea 

„marilor sentimente umane și a relațiilor din Danemarca” (Spurgeon, 

1935: 341) este reiterarea căderii în păcat, dar vinovatul nu mai este 

izgonit din Eden, ci pur şi simplu Edenul dispare: „Ce slute, seci, sălcii și 

fără noimă/Îmi par ce rosturi are această-lume!/Vai, vai! E o grădină 

neplivită,/ Dînd în sămînță” (Actul I, scena 1). Instrumentum criminis este 

însuși drumul spre moarte ce permite pătrunderea răului în Elsinore, iar 

putreziciunea (damnarea) ce îi survine este prezentată în nenumărate 

chipuri, în ultimă instanță în supremația asupra umanității: ,,Dormeam în 

tihnă în grădina mea/Cînd unchiul tău s-a furișat cu zeama/Procletei 

mătrăgune într-un șip/Și-n porțile urechii mi-a turnat/Veninul ticălos” 

(Actul I, Scena 5). 
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Refractar universului în care trăiește și în care veninul, înțeles ca 

mască a răului, e cu putință sau chiar domnește, atît Hamlet, cît și geniul 

eminescian își germinează și își duc la maturitate universul propriu: „Te 

rog, soarte, mă scapă, de alții nu – de mine./ Atît venin în suflet, și-atît 

amar în gînd, încît dac-aș putea-o ca să răsuflu-adînc/Și bine – aș 

învenina vremea-n care-s osîndit /De a trăi” (Andrei Mureșanu). Lupta 

permanentă a lui Hamlet împotriva efectelor veninului îi oferă acestuia și 

posibilitatea interogării întrucît trecerea timpului, prin excelență 

distructiv, este resimțită ca fiind inițiatoarea meditației asupra sinelui și 

asupra universului, Hamlet contemplîndu-se obiectiv, ,,ca pe o operă de 

artă” (Bloom, 1995: 23). Același discurs ontologic reîntregește gîndirea 

hamletiană și eminesciană; tentaţia de a consuma tot viitorul printr-o 

dialectică simbolică se realizează în intuiția punctuală a unei clipe: 

„Timpul urcă la fel de înfricoșător ca valul:/Iar timpul crește-n urma 

mea...mă-ntunec!” (Trecut-au anii). Sentimentul apăsător al destrămării 

și al morții este cuprins în acest timp, care „ îmbătrînind odată cu noi, 

face din trupul nostru un sicriu” ( Del Conte, 1990: 185) „Căci pămîntul 

e-un cadavru și istoria necrolog” (Înger și demon).
 

Conștiința resimte claustrarea, finitudinea temporală ce fuzionează 

în imaginea omniprezentului venin și care aduce vieții stăpînirea morții. 

Universul devine o ,,închisoare a închisorilor, o Mare Temniță” (Omescu, 

1971: 139), dar una prevăzută ,,cu multe țarcuri, despărțăminte și beciuri” 

(Actul II, scena 1), în vreme ce ,,lumea e ieșită din țîțîni”. Iar într-o lume 

strîmbă prin firea ei, din al cărei mecanism face parte crima, orice 

împotrivire devine vană: „Şi simt veninul pătrunzînd adînc…/Cu sîngele-l 

frămînt încet-încet/Şi nu-mi rămîne decît să pornesc/Spre al meu trist 

mormînt încet-încet” (În liră-mi geme și suspin-un cînt). Dacă prima 

temniță a omului este chiar el, făcut din timp, din finitudine, Hamlet 

acuzînd slăbiciune umană, ,,oboseala spiritului” (Dumitrescu-Bușulenga, 

1966: 4) și (,,O, carnea asta mult prea vîrtoasă /De s-ar topi şi face rouă!”, 

în Actul I, scena 1), atunci omul este el însuși cupă cu venin, „purtînd în 

permanență păcatul originar” (Spinei, 2000: 12). Asemeni lui Rilke, ce 

vorbește de moarte și de păcat asociindu-le plasticei imagini a viermelui 

în fruct, Eminescu invocă în poezia În van căta-veți „Viermele vremilor 

ce roade în noi”, iar Hamlet compară ,,viermele ce roade” în trupul său cu 

„Împăratul Vierme”, cel care, îndeplinind vocația veninului, preschimbă 

definitiv, prin lucrarea sa, spiritul și materia (Actul II, sc. 3). 
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Tot spațiu închis, sufocant, guvernat de eroziunea veninului este și 

relația matrimonială deoarece ea conține germenii inconsecvenței, ai 

adulterului și ai zădărniciei umane. Hamlet vede în regina-mamă, iar mai 

apoi în Ofelia, prototipul femeii supuse unei ,,senzualități vicioase” (Del 

Conte, 1990: 206): ,,Ţi-e numele femeie, slăbiciune!”, în Actul, scena 2 

sau ,,Femeie veninoasă”, în Actul I, scena 5. Aceeași imagine se răsfrînge 

și în portretul pe care Eminescu îl conturează acestui tip de feminitate: 

paloarea chipului („Nimica, doar icoana-ți, care mă învenină” în Amorul 

unei marmure), buzele învinețite („Am văzut fața ta pală de o bolnavă 

beție/Buza ta învinețită de-al corupției mușcat”) și înveninate: „Venin e 

sărutarea păgînei zîne Vineri” (Cînd te-am văzut, Verena). Farmecul 

ambiguu al acestei frumuseți corupte, peste care poezia aruncă în zadar 

vălul inocenței, se îmblînzește tot în melancolie: „O, cum Rafael creat-a 

pe Madona dumnezeie,/Cu diadema-i de stele, cu surîsul blînd, vergin,/Eu 

făcut-am zeitate dintr-o palidă femeie,/Cu inima stearpă, rece și cu suflet 

de venin!”(Venere și Madonă).  

Privind viața ca pe un complex sistem de oglinzi în care conștiința 

se reflectă, ,,omul de gîndire” așa cum îl numește Grigore Zinc, se pierde 

în speculații ale posibilului, în stări melancolice, frămîntat de gînduri 

metafizice, de îndoieli și supoziții gnostice: „A fi? Nebunie tristă și 

goală” (Mortua est). Hamlet va folosi puterea veninului pentru a aduce la 

suprafață adevărul, iar odată cu acesta, pentru a elogia zădărnicia 

autodeterminării omenești, condusă de o continuă pendulare între ,,gîndul 

neînfăptuit și fapta negîndită” (Omescu, 1971: 23). Trăind o permanentă 

întrebare dureroasă ce nu își găsește un răspuns deplin, într-un spațiu al 

înstrăinării, Hamlet și Poetul transfigurează trăirea în imagini ale 

veninului, în metafore ale universalului și ale sinelui. Prizonier al 

comprehensiunii, înzestrat cu arta dură a înţelegerii adevărului, geniul 

presimte ruptura tragică, lipsa de sens, „trăiește gîndirea și pentru că o 

trăiește, o exprimă” (Cifor, 2000: 11).  
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Abstract  
It is beyond any question that Shakespeare played a major role in 

Mihai Eminescu’s thought and creative vision. One can easily see how 

their works are generated from the same attitude not only towards 

fundamental aspects of life and its never-ending metamorphosis but also 

towards the very essence of their poetic plenitude: the metaphor. When 

analysing the complexity imposed by powerful metaphors in their works, 

the reappraisal of dialectics is once again needed. Such is the case with 

venom as a metaphor for death, tragical erosion, melancholic despair 

and paradoxical destruction. The venom becomes another means of 

expressing an ontological creed. One only has to look at its eloquent 

force in Hamlet and in several poems by Eminescu, where it is plain to 

see how the metaphor contains every available mode of interpretation. 

These creations exemplify and explore certain limits of both language 

and life as a discursive mode. Such a reading is of course dialectical. It 

aims at unveiling and emphasising a genealogy of creativity, an intimate 

vision of vital imaginative consciousness. Whether it is in life, death, love 

or art, the metaphor of venom is one of the much sought-after ways of 

poetic transmutation. 

 

Key-words: Eminescu, Shakespeare, Hamlet, venom. 
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CRISTINA GHINDA 

Anul I, Bălți 

Jocurile seducției ca joc al antinomiilor în lirica 

eminesciană 

Cercetînd cele trei poezii propuse spre analiză Venin și farmec, 

Ce șoptești atît de tainic și Ah, mierea buzei tale constatăm că toate 

acestea fac parte din poeziile eminesciene dedicate dragostei, femeii și 

erosului. Urmărind să identific una din liniile directoare ale acestor texte,  

m-am oprit asupra seducției, și anume asupra ideii de seducție ca joc al 

antinomiilor ce invadează întreaga erotică eminesciană. 

Într-o cunoscută prefață  la o ediție pariziană a poeziei lui Mihai 

Eminescu, Mircea Eliade menționa: „Ce înseamnă pentru noi toţi, poezia, 

literatura şi gîndirea politică a lui Eminescu, o ştim, şi ar fi zadarnic s-o 

amintim încă o dată. Tot ce s-a creat după el, de la Nicolae Iorga şi Tudor 

Arghezi pînă la Vasile Pîrvan, Nae Ionescu şi Lucian Blaga, poartă 

pecetea geniului sau măcar a limbii eminesciene. Rareori un neam întreg 

s-a regăsit într-un poet cu atîta spontaneitate şi atîta fervoare cu care 

neamul românesc s-a regăsit în opera lui Eminescu. Îl iubim cu toţii pe 

Creangă, îl admirăm pe Hasdeu, învăţăm să scriem de la Odobescu, îl 

respectăm pe Titu Maiorescu şi anevoie putem lăsa să treacă mult timp 

fără să-l recitim pe Caragiale. Dar Eminescu este, pentru fiecare din noi, 

altceva. El ne-a relevat alte zări şi ne-a făcut să cunoaştem altfel de 

lacrimi” (Eliade, 1949). 

 Eminescu, prin varietatea temelor abordate în creația sa, prin 

indiscutabilul său talent, a reușit mereu să ne sensibilizeze pînă și cele 

mai ascunse coarde ale spiritului, astfel încît, numele marelui poet se 

găsește cuibărit în sufletul oricărui cititor care cel puțin o dată în viață a 

avut fericita ocazie de a face cunoștință cu minunata sa operă. Pentru 

cineva, Eminescu a fost și va rămîne mereu poetul care a cîntat patria și 

neamul românesc, pentru altcineva Eminescu este poetul naturii, al 

trecerii ireversibile a timpului, al cosmogoniei, ori al destinului omului de 

geniu. Pentru mine, marele poet a fost și va rămîne un inedit cîntăreț al 

iubirii. Maestru în acest domeniu, Eminescu este cel ce a înscenat și a 

redat perfect dragostea împreună cu toate fazele și formele acesteia: 



CRISTINA GHINDA 

122 

momentul întîlnirii tinerilor, pînda, seducția, îndrăgostirea, sărutul, dorul, 

unirea trupurilor, fericirea, cît și dezamăgirea, despărțirea, durerea, iar în 

final, moartea sentimentului și nepăsarea. Dacă am aduna toate acestea în 

doar cîteva cuvinte, am spune că Eminescu este cel ce a cîntat dragostea 

cu tot veninul și farmecul acesteia: „Şi nu e blînd ca o poveste/Amorul 

meu cel dureros,/Un demon sufletul tău este/Cu chip de marmură 

frumos/[…] Şi te uram cu-nverşunare,/Te blăstemam − căci te iubesc (Te 

duci). 

Conceptul de dragoste în creația eminesciană este unul foarte vast 

și necesită o abordare aplicată iar eu, după cum am anunțat anterior, am 

ales să explorez seducția ca una din cele mai importante faze ce 

favorizează mai apoi declanșarea profundului sentiment de iubire. 

Nicolae Breban publica în 1991 un roman, pe care îl numea Pîndă și 

seducție, denumirea acestuia întruchipînd perfect formula dragostei, lucru 

foarte evident și la Eminescu, care înscenează în poeziile sale un adevărat 

joc al pîndei și seducției între îndrăgostiți. „La început stai la pîndă ca să 

cucerești prada sau obiectul, cum se spune astăzi. Apoi pîndești ca să nu 

ți-o fure nimeni. […] O sărutam, o mîngîiam, mă întindeam alături de 

trupul ei lung, brun, gol, nepăsător și o doream, o aveam și o pîndeam” 

(Breban,1991: 11-12). Am citat un fragment din romanul brebanian, care 

scoate în evidență faptul că orice poveste de dragoste începe cu un joc, cu 

o dulce confruntare în care unuia îi revine rolul de „seducător”, iar altuia 

de „sedus”. Această fază de cucerire este foarte vizibilă și în poemul 

eminescian Luceafărul, cînd dragostea dintre fata de împărat și astru se 

manifestă după o lungă perioadă de pîndă reciprocă: „Îl vede azi, îl vede 

mîini,/Astfel dorința-i gata;/El iar privind de săptămîni,/Îi cade dragă 

fata”. 

Cei doi sînt antrenați într-un continuu proces de urmărire, 

adverbele de timp azi, mîine, conjuncția iar, cît și verbul a privi la 

gerunziu sugerînd o acțiune în desfășurare și repetată necontenit. Ei se 

urmăresc pentru a se seduce. Un instrument al seducției folosit de 

Luceafăr asupra Cătălinei este foarte evident în următoarea strofă: „Şi cît 

de viu s-aprinde el/În orişicare sară,/Spre umbra negrului castel/Cînd ea 

o să-i apară”. 

În prezența fetei de împărat, care îi era dragă, Luceafărul se 

transformă. Pregătindu-se de cucerire, el luminează mai viu, devine mai 

strălucitor și mai vizibil pentru ca într-un final să o vrăjească și să o 
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seducă pe Cătălina, lucru care îi reușește: „De dorul lui şi inima/Şi 

sufletu-i se împle”. Toate aceste manevre par a fi niște jocuri, care se 

petrec între cei cuprinși de scînteia dragostei. 

În încercarea de a defini  noțiunea de seducție, am apelat la eseul 

intitulat Despre seducție, aparținînd lui Gabriel Liiceanu. În lucrarea sa, 

scriitorul prezintă următoarea definiție: „Seducţia este, desigur, o formă 

de putere. De vreme ce pot să duc pe cineva de partea de care vreau eu 

sau de vreme ce-l pot convinge să meargă de acea parte, înseamnă că am 

asupra lui putere” (Liiceanu, 2010: 11). Deci, seducția este indiscutabil un 

mijloc de control, o forță cu ajutorul căreia atragem prada în plasa 

pregătită de noi. Tot în eseul lui Gabriel Liiceanu găsim și următoarea 

afirmație: „Orice seducţie cade pe un teren pregătit de aşteptare şi dorinţă. 

Există un apriori al dorinţei care pluteşte peste lumea oamenilor, un 

orizont în care ne scăldăm cu toţii şi în virtutea căruia seducem şi putem 

fi seduşi” (Liiceanu, 2010: 16 ). Prin urmare, orice om e apt pentru 

seducție. Fie că este vorba de seducția strict carnală, fie că sîntem seduși 

de cuvinte, fapte, ori de simpla existență a celuilalt, cu toții așteptăm acel 

ceva care să ne dea peste cap toate convingerile, toate regulile, acel ceva 

care „să ne ducă de o parte”. Existența celei de-a doua lumi, lumea 

deschisă de către seducător, noua lume a sedusului, este plină de mister, 

uneori de incertitudine, dar o incertitudine atît de așteptată și 

ademenitoare, încît posibilitatea de a eșua practic niciodată nu este luată 

în calcul. 

Eminescu pare a fi un veritabil cunoscător al acestei lumi 

ispititoare, iar măiestria cu care el înscenează acest joc al îndrăgostiților 

în lirica sa este absolut fascinantă. Atît femeia, cît și bărbatul sînt doi 

jucători care se angajează cu deosebit tact în misteriosul proces de pîndă, 

seducție și cucerire. Ceea ce se întîmplă între cei doi este un spectacol al 

trăirilor, emoțiilor și sentimentelor. Seducția reprezintă, pentru 

îndrăgostiți, atît desfătare cît și necaz, o nemaipomenită beție emoțională. 

Ea este plină de satisfacție, bucurie, plăcere, dar în același timp nutrește 

senzații de teamă, neliniște și tulburare sufletească. Drept exemplu este 

însăși următoarea strofă din poezia Venin și farmec: „Venin şi farmec 

port în suflet/Cu al tău zîmbet trist mă pierzi,/Căci fărmecat sînt de 

zîmbirea-ţi/Şi-nveninat de ochii verzi”. 

Personajul poetului este în același timp și fermecat și înveninat. El 

a căzut pradă figurii feminine, care, folosindu-se de armele seducției 
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(zîmbetul, ochii) l-a ademenit și l-a vrăjit. Durerea eului liric poate fi 

subînțeleasă din calificativul “verzi” atribuită ochilor iubitei, ceea ce 

denotă o oarecare lipsă de căldură, culoarea verde fiind în exclusivitate 

una rece. Atracția îndrăgostiților apare în poezia eminesciană ca o 

frămîntare sufletească pentru că dragostea luminează și orbește în același 

timp. 

În poezia lui Mihai Eminescu descoperim, de regulă, un scenariu, 

o piesă în care doi protagoniști se ademenesc, se îndrăgesc, se iubesc, se 

bucură ori dimpotrivă, cunosc amarul, durerea și dezamăgirea. În Homo 

ludens, eseistul olandez Johan Huizinga spunea: „Poezia, în funcţia ei 

originară, de factor al culturii timpurii, se naşte în joc şi ca joc. Este un 

joc sacru, dar, în sacralitatea lui, acest joc rămîne totuşi fără încetare la 

hotarul veseliei, al glumei şi al divertismentului. […] Tot ce este poezie 

se dezvoltă în joc: jocul sacru al adorării lui Dumnezeu, jocul festiv al 

peţitului, jocul belicos al întrecerii, însoţit de fanfaronadă, de înjurături şi 

de ironie, jocul de inteligenţă şi de îndemînare. […] Cultul s-a dezvoltat 

în jocul sacru. Poezia s-a născut în joc şi a continuat să trăiască din forme 

de joc. Muzica şi dansul au fost joc pur. Înţelepciunea şi cunoaşterea şi-au 

găsit expresia în jocuri competitive sacre. Rezultatul n-a putut fi decît 

acesta: cultura, în fazele ei originare, este jucată” (Huizinga, 2003: 208; 

218; 277). Activitatea poetică, născută în sfera jocului, rămîne mereu la 

ea acasă în această sferă. Poiesis este o funcţie ludică. Ea se desfăşoară 

într-un spaţiu de joc al minţii, într-o lume proprie pe care şi-o creează 

mintea, o lume în care lucrurile au alt chip decît în „viaţa obişnuită” și 

sînt legate între ele prin alte legături decît prin cele logice. Dacă admitem 

că seriozitatea este ceea ce se poate exprima corect în termenii vieţii 

obiective, atunci poezia nu devine niciodată serioasă. Ea se află în acea 

sferă originară, adică în domeniul visului, al extazului și al beției. 

În creația eminesciană, femeia își are practic mereu rolul de 

seducătoare. Ea conduce jocul, ea ademenește bărbatul cu chipul ei 

angelic și frumusețea demonică, îl farmecă la nesfîrșit cu mîngîieri și 

sărutări, așa încît cel sedus se simte tulburat și  lipsit de limpezimea 

rațiunii. Drept exemplu pot servi următoarele versuri din poezia Atît de 

fragedă: „O, vis ferice de iubire,/Mireasă blîndă din poveşti,/Nu mai 

zîmbi! A ta zîmbire/Mi-arată cît de dulce eşti,/Cît poţi cu-a farmecului 

noapte/Să-ntuneci ochii mei pe veci,/Cu-a gurii tale calde şoapte,/Cu-

mbrăţişări de braţe reci”. 
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Copleșit de vraja feminină, eul liric este privat de simțul realității, 

lexemul vis și povești conturînd această idee. Exclamația retorică Nu mai 

zîmbi! scoate în evidență încercarea obosită a eului de a scăpa de aceste 

farmece ale femeii care îi întunecă ochii pe veci adică îl captează în 

lumea ei, lipsindu-l de perceperea obiectivă a materiei înconjurătoare. 

Astfel, femeia este centrul universului, în jurul ei gravitează toată 

existență, ea fascinează și zăpăcește întreaga ființă bărbătească, idee 

desprinsă și din poezia Ah mierea buzei tale: „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, mierea buzei tale, 

păsărică,/Am nebunit de cînd o am gustat!”. 

Observăm că jocul seducției evoluează spre un adevărat chin, 

ducînd la nebunie. Farmecul femeii cu mierea buzelor coapte și  zăpada 

sînului cutremură firea bărbatului și îi tulbură echilibrul iar absența 

acesteia îi provoacă o profundă amărăciune sufletească. Eminescu 

structurează antonimic aventurile erosului: bucurie-jale, încîntare-

dezamăgire, dragoste-ură. Toată fericirea pe care e în stare să o genereze 

prezența femeii se transformă imediat într-o dușmănie gravă atunci cînd 

aceasta se repliază strategic sau dispare: „Ah, cum nu ești, să-ți mistuiesc 

viața,/Să-ți beau tot sufletul din gura ta,/Să-ți sorb lumina pîn- ce-or fi de 

gheață/Frumoșii-ți ochi  să-ți devastez așa/Tot ce tu ai frumos... o, mă 

învață/Să te ucid cu respirarea mea!” 

În absența iubitei totul pare pierdut și fără sens, iar plăcerea 

inițială a seducției se preface într-o durere sufletească acută, unele versuri 

purtînd chiar grave accente misogine. Verbele  a mistui, a devasta și a 

ucide colorează violent această idee. O situație similară este descrisă și în 

poezia Ce șoptești atît de tainic: „Ce șoptești atît de tainic,/Tu, izvor de 

cînturi dulci?, la început femeia fiind admirată și adorată, eul liric trăind 

o stare de extaz, pentru ca mai apoi să sufere un apăsător eșec simțindu-se 

dezamăgit și dorindu-și să se poată elibera de chinurile sentimentului, 

idee exprimata printr-o exclamație retorică: „Și eu știu numai atîta/C-aș 

dori odat’ să mîntui!”. 

La rîndul său eul liric își rezervă rolul „răpitorului”. Recurgînd la 

strategii de comunicare, el caută să seducă. La Eminescu imaginea 

bărbatului e menită să neliniștească firea feminină, să o emoționeze. 

Bărbatul e cel care joacă cu cuvintele, stă la pîndă, urmărește reacțiile ei 

și seduce. El, seducătorul, o cheamă necontenit să-i fie alături, o caută și o 
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strigă: „Ah, unde ești, demonico, curato,/Ah, unde ești să mor la sînul 

tău!”. Bărbatul își numește mai întîi femeia demonică pentru ca în clipa 

imediat următoare să-i spună curato, ceea ce o restituie angelicului, 

purității, candorii și sacrului. Pentru el, femeia este ca o monedă, ea are 

două fețe, ea este concomitent izvor al fericirii și al durerii, o generatoare 

de sentimente contradictorii, care par totuși a se împleti perfect în sufletul 

îndrăgostitului. 

Un ultim aspect pe care intenționez să-l dezvolt ține de antinomie, 

noțiune caracteristică operei lui Eminescu. În creația eminesciană pornind 

de la gînduri, stări emoționale, sentimente, vorbe, fapte – totul se află 

într-un raport de opoziție, poetul fiind un artist al antitezelor, studiul 

asupra jocurilor seducției confirmîndu-mi definitiv această idee. Și dacă 

ne-am întreba de ce are loc acest fenomen contradictoriu în cadrul unui 

asemenea sentiment precum e dragostea, probabil că aș putea să găsesc 

un posibil răspuns în afirmațiile lui Julius Evola: „Prima lege a atracţiilor 

sexuale este aceea că fiecare bărbat normal şi fiecare femeie obişnuită 

este un dozaj diferit al calităţilor masculine pure şi al calităţilor feminine 

pure. Pe baza acestei legi, Platon a formulat relaţia sexuală sub forma 

unui complementarism, fiecare fiinţă făcînd parte dintr-un întreg perfect, 

şi fiind aflată în căutarea celeilalte jumătăţi. Schopenhauer, reluînd ideea, 

spune că precondiţia unei pasiuni puternice este ca două persoane să se 

neutralizeze reciproc, aşa cum un acid şi o bază formează o sare. 

Weininger a propus o adevărată formulă despre fundamentul prim al 

atracţiei sexuale. Pornind de la ideea că există ceva femeiesc în fiecare 

bărbat, şi ceva bărbătesc în fiecare femeie, el consideră că atracţia 

maximă dintre un bărbat şi o femeie se trezeşte în momentul în care, 

adunînd masculinitatea şi feminitatea prezente în amîndoi, se obţine omul 

absolut” (Evola, 2002: 30). 

În încheiere, aș adăuga că atît timp cît iubirea, ca sentiment 

profund caracteristic speciei umane are loc ca o ecuație emoțională 

implicînd masculinul și femininul, jocurile seducției erotice vor fi mereu 

un joc al antinomiilor, acesta fiind de fapt și secretul apariției scînteii ce 

străluminează cele două suflete. Iar Eminescu nu face altceva decît, 

folosindu-se de talent să transpună toate acestea în poezie: „Suflete! De-ai 

fi chiar demon, tu ești sîntă prin iubire/,Și ador pe acest demon cu ochi 

mari, cu părul blond”. 
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Abstract 

Seduction, as a first phase of love, is very well depicted in the 

erotic poetry of Mihai Eminescu. Therefore, each of us is apt for 

seduction. Whether it is strictly carnal seduction, whether we are seduced 

by words, deeds, or the mere existence of the other, we all expect that 

something  which will overturn all our beliefs, all the rules, that 

something which will “take us apart”. In Mihai Eminescu’s works, both 

the woman and the man are two players who are engaged with great tact 

in the mysterious process of stalking, seduction and conquest. The female 

character seduces her man with her beautiful eye and her sweet smile. 

She runs the game, she lures the man with her angelic face and demonic 

beauty, charming him with caresses and gentle kisses, so that, the 

seduced man feels confused and lacked of the clarity of reason. Thus the 

woman is the center of the universe, around her gravitates all the 

existence, she fascinates and confuses the whole masculine being. The 

man is one who plays with words, he follows her reactions and also tries 

to seduce his woman. He calls her as both “demonic” and “clean” at the 

same time, woman being simultaneously a source of happiness and pain 

for the lyrical ego. The games of seduction are full of satisfaction, joy, 

pleasure, but at the same time they are full of feelings of fear, anxiety and 

soul disorder. Mihai Eminescu is a master of antitheses. In his poems he 

presents love with all its venom and charm, because love blinds and lights 

at the same time. 

 

Key-words: erotic poetry, seduction, stalking, games, antithesis. 
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MANUELA-GABRIELA TICAN 

Anul I, Iaşi 

Ipostaze ale farmecului în opera eminesciană 

Citind și recitind cele mai importante poeme ce sintetizează 

viziunea lirică a lui Mihai Eminescu precum Lacul, Luceafărul, Floare 

albastră, Pe lîngă plopii fără soț, se constată prezenţa unui element 

recurent, și anume farmecul. Dacă ne raportăm numai la cele patru 

exemple enumerate, regăsim următoarele versuri, semnificative pentru 

susținerea acestei idei: „Să plutim cuprinși de farmec” (Lacul), „Tu 

trebuia să te cuprinzi/De acel farmec sfînt” (Pe lîngă plopii fără soț), 

„Cu farmecul luminii reci” sau „Dar nopțile-s de-un farmec sfînt” 

(Luceafărul). Pornind de la această observație, în continuare vor fi 

prezentate diferitele perspective de interpretare ale acestui lexem, cu 

diferitele lui funcții, așa cum apar ele în unele poeme. Semnele poetice 

din cîmpul semantic al farmecului, regăsite în poemele eminesciene sînt: 

substantivul fermecare, adjectivele fermecător / fermecătoare, verbul a 

fermeca și participiul verbului, fermecat. Analizînd opera eminesciană, 

putem observa că starea de farmec este definită prin două coordonate 

majore. Pe de o parte, farmecul este asociat cu iubirea, natura, muzica, 

vraja, magia, iar pe de altă parte este cultivat „farmecul dureros”, 

sintagmă atribuită de Tudor Vianu, (cf. Vianu, 1930) ce apare în legătură 

cu problema cunoașterii, a melancoliei, a voluptății durerii.  

 

Farmecul iubirii 

Iubirea, temă predilectă a scriitorilor romantici, apare în poeziile 

lui Eminescu sub mai multe chipuri. În unele poeme, se observă faptul că 

imaginea iubirii este asociată cu cea de farmec, văzută ca proprietate a 

ființei iubite. De exemplu,  în poemul Atît de fragedă, tabloul fetei este 

fixat printr-o imagine serafică: pe de o parte este prezentată sub chipul 

unei frumuseți angelice „Și ca un înger dintre oameni ieși”, iar pe de altă 

parte, sub cel al fecioarei Maria „Ș-o să-mi răsai ca o icoană/A pururi 

verginei Marii”. Iubita primeşte de la început o haină romantică vegetală, 

printr-o comparaţie cu „floarea albă de cireş”, care conturează: puritatea, 

gingăşia, candoarea, delicateţe, atributele principiului feminin. Cu toată 
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această frumusețe pe care o emană fata, totuși, se pare că mai este nevoie 

de încă un element pentru ca imaginea ei să fie completă, și anume 

farmecul nopții, cu ajutorul căruia aceasta dorește să-l determine pe 

iubitul său să fie îndrăgostit veșnic de ea, să-i întunece ochii, bineînțeles, 

într-un sens existenţial, spiritual: „Cît poți cu-a farmecului noapte/Să-

ntuneci ochii mei pe veci”.  Putem adaugă faptul că iubitei îi este atribuită 

metafora marmurei: „Răsai ca marmura în loc”, ce evidențiază strălucirea 

apariției fizice, perfecțiunea ei. În aceste contexte, farmecul reprezintă un 

atribut al persoanei, care are rolul de a contribui la descrierea imaginii 

iubitei ideale.  

Iubirea apare în idilele eminesciene ca „un rit de reintegrare în 

pierduta armonie cosmică, de recuperare a stării de farmec și a timpului 

echinoxial” (cf. Petrescu, 2001). Așa se explică faptul că în poemul Făt-

Frumos din tei, unde Blanca este obligată de tatăl ei să meargă la 

mănăstire ca răscumpărare a păcatului părintesc, ni se înfățișează intrarea 

progresivă într-un peisaj natural vrăjit: codrul, teiul „sfînt și vechi”, 

izvorul „cel în vrajă”, toate descriu o lume plină de armonie și echilibru, 

loc unde farmecul poate fi regăsit. De aceste sentimente se lasă cuprinsă 

și Blanca, care la vederea tînărului tresare „ca din farmec”, sintagmă ce 

sugerează puterea magică pe care o exercită natura asupra tinerei fete. De 

altfel, tot drumul parcurs de la casa sa pînă în codrul vrăjit, poate fi 

considerat o cale de recuperare a stării de farmec dispărută, care conduce 

spre un univers muzical (murmurul de albine, freamătul frunzelor, sunetul 

izvorului vrăjit). Aici întîlnim o altă sugestie a farmecului, cea legată de 

muzică care are rolul de inițiere în universul iubirii.  

 Deși iubirea la Eminescu este proiectată fie în amintire 

(rememorează iubirea pierdută), fie în ideal (eul liric își trăiește momente 

de exaltare erotică prin intermediul visului) fiind umbrită de o doză de 

pesimism, există poeme în care iubita răspîndește un „farmec blînd de 

fericire”, atragînd nu doar eul liric, ci și pe cei din jurul său: „Un farmec 

blînd de fericire/Tu răspîndești oriunde-i sta/Ești fericirea tuturora/Și eu 

sînt fericirea ta” (Atît de dulce…). Astfel, în poemul Sarmis farmecul 

iubirii îi învăluie atît de profund pe îndrăgostiți, încît fata îi poate cere 

iubitului să lase barca în voia valurilor, căci oriunde i-ar duce marea, vor 

ajunge la „limanul fericirii” lor. O situație similară, putem observa și în 

nucleul poemului Luceafărul, atunci cînd Cătălina îşi mărturisește iubirea 

față de Luceafăr pajului Cătălin. Ea este conștientă de faptul că iubirea 
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dintre ea și Hyperion este imposibil de realizat în plan real, dar totuși 

tînjește după nopțile „de-un farmec sfînt”, aflate în antiteză cu zilele 

„pustii ca niște stepe”. Iubirea devine prin farmec o cale de transcendere, 

o trăire magică pe care Eminescu o exprimă ca pe o imagine a sacralității. 

Această situație o întîlnim în poemul Pe lîngă plopii fără soț, unde eul 

liric îi reproșează iubitei că nu a răspuns chemării la iubire: „Tu trebuia 

să te cuprinzi/De acel farmec sfînt,/Și noaptea candelă s-aprinzi/ Iubirii 

pe pămînt”. 

 

II. Visul - cale de recuperare a farmecului pierdut 

În corelație cu motivul oniric, întîlnit atît de frecvent în opera 

eminesciană, ne apare din nou înfățișat farmecul. George Călinescu 

susținea faptul că opera lui Eminescu este cuprinsă între două limite: 

„sentimentul nașterii și sentimentul morții; toată mișcarea dintre aceste 

coordonate este o mișcare somnolentă” (cf. Călinescu, 1934). Ceea ce este 

interesant în poemele acestui scriitor este faptul că visul nu reprezintă 

doar o evadare din cotidian/realitate, așa cum am fi tentați să credem, ci 

este o cale de eliberare a conștiinței. Gîndirea din vis este o gîndire liberă, 

de unde și sinonimia dintre gîndire și vis, semnalată de Ștefan Cazimir (cf 

Cazimir, 1975). Autorul își continuă ideea, afirmînd că „sinonimia este 

parțială, căci dintre formele gîndirii, visul poate fi echivalent cu ceea ce 

am numi (în termeni eminescieni) gîndire fermecată” (Ibidem). Atmosfera 

de vis este foarte bine reprezentată în poemul Lacul, prin intermediul 

versului care nu întîmplător conține cuvîntul „farmec” „Să plutim 

cuprinși de farmec”. Susținută de verbele la modul conjunctiv „să 

plutim”, „să cadă”, „să sărim”, care arată că iubirea este imaginată, 

proiectată în vis, atmosfera romantică, feerică, de dorință arzătoare, 

sugerează că eul liric este învăluit de visul fermecat care îi aduce 

fericirea. În poemul intitulat generic Vis, eul liric vede (în vis) o insulă 

„în farmec”, sub a cărei boltă urcă încet pe scări: „O plutire pe rîul cu 

«sclipiri bolnave», în noaptea dumbravelor spre un dom regal, o insulă 

vrăjită cu bolți negri și muri albiți de lună, un sanctuar în care strălucește, 

prin întuneric doar sîmburele foc, din cor se revarsă apăsător un cîntec, și 

în fine apariția spectrului care dă cheia celorlalte imagini eminesciene…” 

(Negoițescu, 1980: 55), anume imaginea eul liric care se vede mort. 
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III. Natura plină de farmec și natura fermecată 
Cu siguranță, toate tablourile de iubire nu ar fi fost illustrate la fel 

de fastuos, dacă farmecul nu ar fi cuprins și natura, atît de des întîlnită în 

poemele eminesciene. Pentru început, ne vom opri asupra poemului O 

rămîi, care deși pare a fi o chemare adresată iubitei, el este o exprimare a 

sentimentelor pădurii față de eul liric. Elegia, creație de maturitate a 

poetului, reunește amintirile pădurii despre tainele pe care aceasta i le-a 

descifrat pe cînd era copil, într-un monolog pe tema vîrstei fericite a 

copilăriei. Rolul esențial al pădurii este accentuat de utilizarea 

pronumelui personal „eu”: „eu te văd răpit de farmec”, ce surprinde 

reacția copilului la misterele destăinuite de pădure. Pădurea este cea care 

i-a dezvăluit pentru prima oară misterele prin care copilul putea observa 

„mișcarea naltei ierbi" ori putea auzi de departe venirea „cîrdului de 

cerbi", explicîndu-se astfel de ce eul liric este cu adevărat vrăjit de acest 

colț de natură. O altă imagine cu adevărat grandioasă a naturii, 

înconjurată de farmecul specific ne este prezentată în poemul Scrisoarea 

a IV-a, prin versul „Peste farmecul naturii dulce-i picură ghitara”. Aici 

situația diferă de cea din poemul anterior, metafora naturii fermecate fiind 

o sinteză a întregului tablou ce este descris de poet în prima secvență a 

poeziei. Astfel, este transfigurată o atmosferă liniștită de basm în care 

domină armonia și misterul. Prima dată este descrisă imaginea castelului 

care se oglindește în apa clară, solemnitatea tabloului fiind tulburată doar 

de foșnetul perdelelor de la geam. Se continuă apoi, cu apariția lunii, a 

cărei lumină tremurată crește în intensitate, ceea ce adaugă frumusețe 

peisajului, pe care se proiectează figura cavalerului singur. Farmecul este 

în această ipostază o combinație de liniște, pace, încîntare, toate atribuite 

naturii, evidențiind încă o dată puterea de metamorfozare a acestuia. 

Continuînd analiza scrisorilor lui Eminescu, observăm în Scrisoarea I, 

faptul că ideea de farmec este asociată astrului selenar, care apare ca o 

zeitate omnipotentă și omniprezentă. Aceasta are capacitatea de a domina 

întreg universul: codrii, marea, munții, chiar și gîndurile oamenilor sînt 

„străbătute de-al tău farmec”. La apariția lunii, în Scrisoarea a–III-a, 

„Codrii se înfiorează de atîta frumusețe/Apele-ncrețesc în tremur de 

străveziile lor fețe/Și prin mîndra fermecare sun-o muzică de șoapte”, 

dovadă a puterii de fascinație pe care o are astrul asupra a tot ce o 

înconjoară. Izvorul la care se oprește Blanca, din Făt-Frumos din tei, 

este tot vrăjit („Din izvorul fermecat”); inima fetei la auzul cîntecului de 
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corn „se-ntoarce fermecată”, toate acestea relevă puterea farmecului 

exercitată asupra naturii și asupra poetului. Descrierea cu pronunțate 

nuanțe de pastel, din poemul Diamantul Nordului, ne înfățișează pe lîngă 

vraja asupra naturii, și aceea a muzicii: „ În farmecul firei răsună 

ghitara”, muzica fiind în accord deplin cu starea de farmec în care se află 

eul poetic. 

 

IV. Farmecul și magia 

O altă ipostază a stării de farmec în opera eminesciană, ne poate 

atrage atenția chiar din definiția cuvîntului „farmec”, găsită în 

Dicționarul explicativ al limbii române. Conform acestuia, sensul 

denotativ este cel de vrajă: „ farmec: (În basme și în superstiții) Acțiunea 

de a vrăji și rezultatul ei; transformare miraculoasă a lucrurilor (în urma 

unor vrăji); mijloc magic folosit pentru o asemenea transformare (cf. 

DEX, 2012). O asemenea conotație a termenului este întîlnită de mai 

multe ori în creația lui Eminescu. Cel mai adecvat exemplu în această 

situație este poemul Crăiasa din povești, unde după ce ni se dezvăluie un 

peisaj de basm, se proiectează figura fetei care se uită în apa lacului, cu 

speranța că își va vedea ursitul: „ Stă copila lin plecată […]/Ca să vad-un 

chip se uită”. Eminescu introduce aici un personaj de basm popular, pe 

Sfînta Miercuri. Copila oferă lacului trandafiri „tineri", pentru a-și 

limpezi apa. Elementul fabulos este simbolizat prin trandafirii vrăjiti de 

„un cuvînt al Sfintei Vineri”. Din aceste imagini reiese comuniunea 

perfectă dintre om și natură, avînd aici un specific aparte, acela de 

fabulos, de magie din basmele populare, prin repetiția epitetului „vrăjit": 

„vrăjit de mult e lacul" și „vrăjiți sînt trandafirii", dar și prin utilizarea 

sintagmei „unda fermecată”, care ilustrează sensul primar al cuvîntului 

„farmec”. Tot la ideea de magie se referă și farmecul întîlnit în poemul 

Călin - file din poveste, în care fata este trezită din somnul său prin 

sărutul magic al lui Călin: „Se trezi din somn deodată/De sărutu-i 

fermecat”. Poemul Diamantul Nordului ne servește ca material de 

exemplificare și de data aceasta. După ce „ghitara” cavalerului tace, fata 

care ascultase cîntecele lui îi explică acestuia faptul că nu pot fi împreună 

deoarece ea este vrăjită: „De-un farmec legată-i întreaga-mi 

simțire/Iubirea-mi asemeni de-a lui împlinire”. Nimănui nu îi este 

îngăduit să pătrundă în castel, pînă ce din Marea Nordului nu va fi scoasă 

o piatră ce „Lucește ca ziua prin negrele-i unde”, lucru ce pare a fi 
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imposibil: „Dar vai! Nici s-o vadă nu-i soarta oricui.”  Cavalerul promite 

fetei că va aduce piatra, și astfel începe aventura sa. Poemul are o 

structură ce amintește de basm, acest lucru datorîndu-se existenței unui 

element fabulous, supranatural: farmecul de care este cuprinsă fata. 

Continuîndu-și călătoria, cavalerul reușește să zărească în apa înghețată 

diamantul magic, însă atunci cînd pune mîna pe acesta, deodată „prin 

farmec în jur se-nsenină”, aprărîndu-i în față chiar „grădina-i din țară, cu 

lacu-i, castelul”. După cum am observat deja, întreg poemul este cuprins 

de farmec, un farmec care are puterea de a împiedica o iubire, dar și de a 

metamorfoza tot ceea ce cuprinde. 

 

V. „Farmecul dureros” 
Se spune că îmbinările de cuvinte sau expresiile pe care o 

persoană le utilizează cel mai des reflectă, în mare parte, o anumită 

perspectivă a acestuia despre viață sau lume, oferind totodată celorlalți 

oameni din jurul său o modalitate de a-l cunoaște și înțelege mai bine. 

Bineînțeles, există situații în care repetarea la nesfîrșit a unor fraze sau 

sintagme poate evidenția o sărăcie a vocabularului, dar nu această situație 

ne atrage atenția. Am descoperit pînă acum, în opera eminesciană, un 

farmec pozitiv, feeric, ce are conotații magice, în poeme ce descriu 

iubirea, natura, cîntecul, frumosul, iar în cele ce urmează vom încerca să 

ilustrăm cum printr-o singură îmbinare de cuvinte opuse, ce constituie 

esența unor poeme ale lui Eminescu, se dezvăluie o perspectivă nouă, 

total diferită asupra semnului poetic analizat pînă acum, farmecul,  față de 

cele întîlnite și analizate pînă acum. O împerechere de cuvinte, specifică 

poetului român, regăsită în poeme este cea a „farmecului dureros”, care 

este exprimat prin diferite forme, precum: „farmec sfînt/ce nu-l mai pot 

pricepe” (Luceafărul) sau „farmec monoton”, „farmec trist și ne-nțeles” 

(ambele sintagme apar în poemul Un farmec trist și ne-nțeles) toate 

arătînd asocierea durerii cu voluptatea. Faptul că această idee, a 

farmecului dureros, este una dintre principalele motive regăsite în opera 

lui Eminescu, ne este dovedit de apariția expresiei, într-o formă primă în 

cele dintîi creații ale poetului, anume în poezia O călătorie în zori, unde 

eul liric, amintește de un „cînt dulce și jalnic”. 

După cum observă Tudor Vianu, asocierea expresiei voluptății și a 

durerii se realizează la Eminescu în trei împrejurării: a muzicii, a iubirii și 

a morții. Dacă în ceea ce privește muzica, exemplele nu sînt atît de 
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numeroase, atunci cînd vorbim despre iubire putem spune că acesta este 

contextul cel mai des utilizat cînd este vorba de „farmecul dureros”. 

Trebuie totuși menționat că acesta apare aproape de fiecare dată în 

exprimarea sentimentelor de dragoste ale femeii, și nu ale eului liric. În 

poemul de tinerețe, Făt-Frumos din tei, ne este descris sentimentul care o 

cuprinde pe Blanca la vederea tînărului cu „ochii mari”, și anume un 

„farmec dureros”, indus de cîntul cornului. Fata este impresionată de 

tînăr, se îndrăgostește de acesta, dar este conștientă de faptul că tatăl ei nu 

le va îngădui iubirea, pentru că ea trebuie să fie trimisă la schit. De aceea, 

farmecul și pasiunea din inima ei este umbrit de tristețe. În poemul Lasă-

ți lumea, este surprinsă aceași problematică, numai că de data aceasta nu 

glasul cornului, ci ecoul pădurii care răspunde eului liric, pare să exprime 

în același mod: „Îi răspunde codrul verde/Fermecat și dureros”. Cel mai 

relevant poem ce ne poate servi ca exemplu în această argumentare este 

Odă - în metru antic. După cum știm, poemul este structurat pe două 

planuri. Dacă în primul plan, ni se dezvăluie figura poetului marcat de 

semnul genialității, dar și al unicității, eul poetic apare într-o ipostază 

contemplativă, crezînd că face parte din ordinea veșnică a celor cosmice: 

„Ochii mei ‘nălțam visători la steaua/Singurătății”. Cu trecerea în cel de-

al doilea plan al poeziei, perspectiva se schimbă. Eul liric întîlnește 

iubirea, ceea ce înseamnă confruntarea lui cu suferința: „dureros de 

dulce”, ceea ce îi zdruncină echilibrul sufletesc și-l smulge din lumea de 

neatins în care credea că este. Acesta cunoaște „voluptatea morții”, 

sentiment cauzat de apariția iubirii care îi schimbă total viziunea asupra 

lumii. În prima sa carte, dedicată poeziei eminesciene, intitulată Poesia 

lui Eminescu (cf. Vianu, 1930), Tudor Vianu afirmă că „Farmecul dureros 

al poeziei eminesciene este nu numai o categorie sentimental-romantică, 

dar și dorul poeziei populare”. Așadar, dorul este o perifrază a farmecului 

dureros, în viziunea criticului. Acesta își continuă analiza, punîndu-și 

următoarea întrebare: Dacă aceste două expresii sînt sinonime, de ce 

preferă Eminescu utilizarea celei dintîi, în detrimentul celeilalte? Pentru a 

răspunde la această întrebare este nevoie mai întîi de o definire a dorului 

eminescian, care conform aceluiași critic sună astfel: „Dorul este emoția 

complexă în care durerea pierderii sau neîndestulării se complică cu 

fericirea unei posesiuni recucerite în trecut sau proiectate în viitor”. În 

poezii precum Lacul sau Dorința, aspirația spre iubirea viitoare este 

întunecată de lipsa prezentă, pe cînd în Adio, Despărțire, Te duci, în 
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momentul despărțirii poetul trăiește farmecul care acum se risipește, ca pe 

un eveniment al trecutului, și îi oferă perspectiva necesară dorului. Totuși, 

„farmecul dureros” nu se reflectă în nici una dintre aceste perspective, ci 

„se deosebește printr-o nuanță aparte de dorul poeziei populare, prin 

faptul că dorul din farmecul dureros, nu este îndreptat spre trecut sau spre 

viitor, ci spre prezent, de unde rezultă că farmecul dureros este un dor 

metafizic” (Vianu, 1930: 102). 

În concordanță cu problematica farmecului dureros, apare și 

cunoașterea. În poemul Luceafărul, Cătălina afirmă faptul că pentru ea: „ 

De-aceea zilele îmi sînt/Pustii ca nişte stepe,/Dar nopțile-s de-un farmec 

sfînt/Ce nu-l mai pot pricepe”. Aici, fata se recunoaşte a fi o fiinţă duală: 

una diurnă, care cunoaşte vidul sufletesc şi una nocturnă al cărei preaplin 

al sufletului îi rămîne totuşi nepriceput. Astfel, farmecul nu are puterea 

numai de a vrăji, a înfrumuseța un decor sau a delecta, ci chiar are rolul 

de atenuare a conștiinței, ca în cazul Cătălinei, deoarece ea nu este 

capabilă să înțeleagă de unde vine acest mister care transformă nopțile în 

ceva sfînt. Aceiași situație este și în cazul sintagmei „Un farmec trist și 

ne-nțeles”, care servește ca titlu pentru un poem în care eul liric își 

deplînge soarta dureroasă și chinuită. Altă sintagmă care evidențiază 

aceeași perspectivă asupra farmecului poate fi și „farmecul palorii”. „De 

altfel, alături de angelitatea, regalitatea și paloarea sînt întotdeauna dintre 

cele mai pregnant simboluri eminesciene, care, în unirea lor, suavă sau 

retorică, oglindesc fidel lirismul lui Eminescu: «Un înger-rege palid, cu 

fruntea diademă»” (cf. Negoițescu, 1980). 

Așadar, putem spune că în urma analizei și interpretărilor unora 

dintre cele mai importante poeme eminesciene în care este reflectat 

farmecul, am evidențiat multitudinea de ipostaze în care acest lexem este 

prezent. Astfel, am prezent o parte luminoasă a operei eminesciene, în 

care farmecul este asociat cu iubirea, natura, vraja, visul, și o parte 

umbrită de tristețe, unde este prezentă sintagma farmecului dureros și 

trist. Efect al frumuseţii superlative, al graţiei şi al încîntării, starea de 

farmec relevă cîteva aspecte importante în poemele eminesciene: portrete 

de neuitat, în speţă cel al iubitei, momente de graţie ivite din contemplare, 

adoraţie, iubire; peisaje sălbatic-edenice, de-o frumuseţe magică, ce 

încîntă ochiul şi ajung pînă la limita cu fantasticul, precum și  îmbinarea 

durerii cu voluptatea.  
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Abstract 

The main purpose of this essay is to present the most important 

aspects of charm found in a large number of Eminescu’s poetry. There 

are many lyrics which show us that charm is an essential element 

retrieved in Luceafărul, Floare albastră, Lacul and it is connected with 

recurrent themes in romantic literature like love, magic, nature etc. The 

poetic signs from the semantic field of this lexeme found in Eminescu’s 

poems are the noun „charm”, the adjective „charming”, the verb „to 

charm” and the past participle „charmed”. 

Analyzing Eminescu's work, we see that the status of charm is 

defined by two major coordinates. On the one hand, the charm is 

associated with love, nature, music, magic ,beauty and on the other hand 

a "painful charm" is developed, a phrase attributed by Tudor Vianu 

which appears on the problem of knowledge, melancholy and on the 

voluptuousness of pain. Due to this remark, the essay is structured in five 

parts in which the connection between charm and all this elements that 

we have already mentioned are explained, supported with examples from 

Eminescu’s poetry. Considering the link with love, I noticed that charm is 

used by the poet in order to describe the image of his promised one. In 

other words, the idea of charm portrays as a woman’s quality. This 

observation is supported with lyrics from related poems. Then I discussed 

about nature and charm, because there are a large number of poems in 

which the moon or the lake are associated with the feeling of being full of 

charm. In connection with this situation, it another meaning of this word 

appears to us, more precisely, allurement. The dream in Eminescu’s 

poetry is considered to be a way of recovering the lost charm. It is not 

just an escape from the ordinary. The dream is also a mitigation of 

consciousness.  

Finally, we can say that after analysing some of Eminescu’s most 

important poems in which is reflected the charm, I highlighted the many 

instances in which this lexeme is present.  

 

Key-words: Charm, Love, Dream, Nature, Magic. 
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EMANUELA GAVRILOVICI-DIDRAGA 

Anul II, Timişoara 

Venin și farmec – interferențe semantice 

Alături de bogăția și varietatea tematică, de muzicalitatea 

interioară a versurilor scurte sau lungi, de ineditele sintagme lirice 

inspirate din limbajul popular etc., lirica eminesciană surprinde și prin 

predilecția pentru numeroase interferențe semantice și aglutinări.  

Aparent antitetice, cele două semne poetice, venin și farmec, 

constituie elementele formulei iubirii, ordinea acestora fiind comutativă și 

avînd valențe în continuă schimbare. Contrar a ceea ce se întîmplă în 

chimia ,,clasică”, în laboratorul sufletului uman schimbarea mai sus 

amintită nu modifică cu nimic structura substanței obținute, aceasta 

rămînînd aceeași: iubire.   

Avînd în vedere aceste aspecte, obiectivele prezentei cercetări 

constau în analizarea semanticii celor două semne poetice și observarea 

modului în care acestea interacționează, oscilînd între două raporturi: de 

complementaritate şi de identitate. Punctul de pornire al acestei abordări 

este afirmaţia lui Tudor Vianu privind existența unor „țesături de cuvinte 

[...] care sînt ca niște focare în care se adună razele convergente ale 

poeziei” care incită la o minuțioasă analiză a sensurilor limbajului poetic, 

întrucît numai astfel se poate ajunge la a fi „stăpîn peste nucleul în care se 

găsesc condensate virtualitățile mai de seamă ale unei creații.” (Vianu, 

1974: 73)  

În lirica eminesciană, semantica cuvîntului farmec se construiește 

în jurul a două coordonate: atracție fizică (fascinație, încîntare) și vrajă 

(farmece/ vrăjitorie), iar dacă din izvorul celei dintîi eul poetic soarbe cu 

voluptate, de unda otrăvită a celei de a doua încearcă zadarnic să se țină 

departe: „Cînd te-am văzut, femeie, știi ce mi-am zis în sine-mi?/N-ai să 

pătrunzi vreodată înluntrul astei inimi./[...]/Dar m-ai învins... Pătruns-ai 

a inimei cămări/Ș-acum lucești ca steaua fatală peste mări.” (Gelozie)
1
   

                                                 
1
 Citatele din lirica lui Mihai Eminescu au fost selectate din volumul Versuri lirice 

(opera poetică) (Eminescu, 1999). 
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În primul caz, tentația iubirii este inspirată de femeia-înger, 

idealizată, demnă de a fi așezată pe piedestalul îndrăgostitului și care prin 

copleşitoarea-i frumusețe subjugă subit ființa acestuia: „Aveam o muză, 

ea era frumoasă,/Cum numa-n vis o dată-n viața ta...” – Aveam o muză 

și ,,Un farmec blînd de fericire/Tu răspîndești oriunde-i sta/Ești fericirea 

tuturora/Și eu sînt fericirea ta.” – Atît de dulce). Astfel, o fascinație 

aparte exercită ochii: „Și știi, nefericito, că ochiul tău m-atrage/Ca un 

magnet...” (M-ai chinuit atîta cu vorbe de iubire), zîmbetul: „Cu al tău 

zîmbet trist mă pierzi/Căci fărmecat sînt de zîmbirea-ți” (Venin și 

farmec), gura: „Tu ai o gură plină și roșă voluptoasă” (M-ai chinuit 

atîta cu vorbe de iubire) și glasul iubitei, constante motive lirice 

eminesciene.  

Cea de-a doua semnificație a semnului poetic farmec se îndreaptă 

înspre zona misticului, atracția iubirii fiind declanşată acum de femeia-

fatală, demon sau zeitate erotică („Ce demon oare-n cale-ți m-a pus ca să 

pătrunz?”), care subjugă iremediabil sufletul celui sedus de vraja 

erosului. Pusă pe seama destinului („Dar în zadar căci astfel a fost voinţa 

sorţii/Ca tu să-mi dai durerea şi voluptatea morţii”), întîlnirea dintre cei 

doi otrăveşte în primul rînd mintea/ rațiunea îndrăgostitului, slăbindu-i 

luciditatea, deposedîndu-l astfel de orgoliu și voință: „Căci cîntecele-

acestea te-nchină dezmierdării./Se varsă înlăuntru-ți a aerului 

miere/Slăbănogindu-ți mintea și mîndra ei putere.” (Pentru păzirea 

auzului) Cu viața zdruncinată și gîndirea răvășită, eul poetic privește 

introspectiv experiența inedită a iubirii și, conștientizînd trist starea în 

care se găsește, își asumă eșecul de a înțelege farmecul iubirii, extinzînd 

hiperbolic această neputință la nivelul întregii specii umane (prin 

utilizarea verbului, a pronumelui și adjectivului posesiv la persoana I 

plural): „Și-au prefăcut pe-acest pămînt/A noastre vieți în stepe/Și ne-au 

pătruns de-un farmec sfînt/Ce nu-l putem pricepe.” (Și oare tot n-ați 

înțeles)  

Deși incapabil să reziste și să descifreze „taina farmecelor sale” 

în care „e-un ‹‹nu știu ce›› ș-un ‹‹nu știu cum››”, poetul lansează 

cititorului un avertisment privind forţa letală a farmecelor feminine, 

făcînd trimitere la iscusita izbîndă a lui Ulisse și a tovarășilor săi de a nu 

se lăsa vrăjiți de cîntecul sirenelor: ,,Căci făr de rînduială e al femeiei 

vers/Ca de pe-o tablă gîndul din minte ți l-a șters:/Te farmecă, urechei 
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neavînd învelitoare/Sirena dezmierdării de moarte purtătoare.” (Pentru 

păzirea auzului) 

Cîmpul semantic al acestui semn poetic (farmec) este destul de 

variat în lirica eminesciană, poetul optînd adesea pentru sintagme 

nominale în care unul dintre termeni conține cuvîntul farmec: farmecul 

iubirii, farmecul vieții, farmecele/ farmecul firii, al fericirii farmec, taina 

farmecelor, lumea fermecată de umbra unui dor. Din sfera corporalului 

se desprind sintagme precum: „mintea, a farmecului roabă”, „privirea 

fermecătoare”, „fermecată-mi inima”, „sărut fermecat”, inedite fiind 

adjectivele alese să caracterizeze farmecul: farmece cerești, farmec sfînt, 

farmec monoton, farmec neînțeles, farmec liniștit. În anumite contexte se 

valorifică și termeni aparținînd cîmpului semantic al farmecului: amăgit, 

robit, vrăjit, atras, adormitor, fermecătoare, voluptate, frumusețe, magnet. 

Este de remarcat faptul că farmecul nu cuprinde un singur palier 

existențial – iubirea – , ci se extinde și în sfera muzicii („O muzică adîncă 

și plină de blîndețe/Pătrunde tînguioasă puternicile bolți”) și a naturii 

(Vianu, 1974: 74). Melancolicul corn este instrumentul predilect ce 

răsună în imaginile auditive din poezii, el sporind magia momentelor de 

meditație și visare petrecute cel mai adesea în mijlocul naturii: „Iar 

cornul plin de jale/Sună dulce, sună greu./Blîndu-i sunet se împarte/Peste 

văi împrăștiet/Mai încet, tot mai încet/Mai departe...mai 

departe...”(Povestea teiului). Comparativ, în poezia Codru și salon tăria 

muzicii este mult diluată, pierzîndu-și funcția primordială de a înveseli și 

a despovăra inimile triste: ,,Zadarnic fete mîndre zîmbind cutreier sala/Și 

muzică-i și visuri și farmec îndelung/În ochii unui tînăr sădită e 

răceala/Și note cît de blînde în inimă-i n-ajung.” Conștient de faptul că 

voința umană poate zădărnici farmecul binefăcător al muzicii, eul poetic 

își îndeamnă astfel iubita în poezia Peste codrii sta cetatea: „Mărgărită, 

Mărgărită/Cu coroana aurită/Glasul cornului străbate/Neagra ta 

singurătate/Valului de sunete/Draga mea, supună-te.” 

În plan natural, ideea de farmec este redată sub formă de puzzle 

compus din mici elemente convergente. Motivul apei, atît de des întîlnit 

în opera eminesciană, valorifică cel mai adesea izvorul, al cărui murmur 

vesel îl fermecase din fragedă pruncie pe poet. („Iar izvorul prins de 

vraja/Răsărea, sunînd din valuri.” – Povestea teiului) De la planul 

terestru se face trecerea la cel celest, întrucît atît stelele, cît și luna sînt 

potențiale surse de încîntare: „Printre crengi scînteie stele/Farmec dînd 
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cărării strîmte.” (Lasă-ți lumea), eul liric simțindu-se fericit în cadrul 

feeric al naturii: „O cît eram de fericit/Să mergem împreună/Sub acel 

farmec liniștit/De lună.” (Adio) 

Comparația poezie – natură, din Icoană și privaz, înclină balanța 

în favoarea acesteia din urmă, superioritatea ei constînd în capacitatea de 

a crea o realitate palpabilă ce întrece vorbele „verzi ș-uscate” ale poetului 

și de a oferi acces direct, nemijlocit, în experimentarea emoției: „Aceasta 

e menirea unui poet în lume?/[...]/Să-nșire-ale lui vorbe, să spuie verzi ș-

uscate/Cum luna se ivește, cum vîntu-n codru bate?/Dar oricîte ar scrie și 

oricîte ar spune/Cîmpii, pădure, lanuri fac asta de minune,/O fac cu mult 

mai bine de cum o spui în vers.”  

 Din punct de vedere semantic, cuvîntul venin desemnează o 

substanță otrăvitoare produsă de animale sau de plante din nevoia de 

apărare sau de prindere a prăzii, însă îi este asociată și omului, în special 

cuvintelor acestuia. În lirica eminesciană, veninul sălăşluiește în diverse 

elemente. În primă instanță, acesta este atribuit ființei umane, ai cărei 

ochi, zîmbet, sărut și glas îi înveninează pe cei din jur („Venin știind că 

este sărutul zînei Vineri/Venin mi-era suflarea și ochii tăi cei tineri/Și nu 

voiam ca dînșii cu dulce vicleșug/S-aprinză al meu suflet pe-al patimilor 

rug.” – Gelozie), pentru ca, ulterior, el să fie întîlnit în flori sau săgeți 

înveninate cu care zeii sau demonii feminini ai iubirii îi lovesc brusc pe 

îndrăgostiți: „El păstrează, ca săgeți/Numai flori înveninate/De la 

Gangele măreț./Puse-o floare-atunci-n arcu-i/Mă lovi cu ea în piept,/Și 

de-atunci în orice noapte/Plîng pe patul meu deștept...” (Kamadeva) 

Intensitatea cîmpului semantic al cuvîntului farmec este potențată 

negativ de extensiunea cîmpului semantic al veninului: durere, patimă, 

plîns, amărăciune, suferință, moarte, nebunie, vaiet, jale, chin, beție, 

miere, rug, învăpăiere, săgeată, otrăvit, topesc, mistuit, chinuit. Mult mai 

complex, acesta oferă și posibilitatea creării unor inedite figuri de stil 

precum: epitete („suflet de venin”, „flori înveninate”, „înveninat necaz”, 

„veninu-amărăciunei”, „săgețile-ndulcirii”, „săgeată otrăvită”, „veninul 

supt”), antiteze („Buza ei e dulce, însă-i de venin”) și metafore („Ah, 

mierea buzei tale, păsărică/Am nebunit de cînd o am gustat!”, 

„dureroasă beție”).  

În lirica eminesciană, veninul „pătrunzînd adînc” atrage după sine 

cu precădere două efecte: înnebunire – Ah, mierea buzei tale – sau 

mistuire – în Odă (în metru antic) – , poetul regretînd starea în care a 
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ajuns: „Și de sub frunte ochii mai bine i-aș fi rupt/Decît să sorb din ochi-

ți veninul ce l-am supt” (Pierdută pentru mine, zîmbind prin lume treci).  

Starea de nebunie survine în momentul în care eul poetic își pierde 

rațiunea, ajungînd să guste cu voluptate veninul oferit de soartă, ba chiar 

să-l considere indispensabil continuării vieții: „Vreau sa mă-nec de 

dulcea-nvăpăiere/A celui suflet ce pe-al meu îl știe” (Iubind în taină) sau 

„Și totuși, totuși, scumpo de nu te-aș fi văzut,/Au astă bogăție de-amor aș 

fi avut?/Durerea-mi este dragă, căci de la tine-mi vine/Și îmi iubesc 

turbarea, căci te iubesc pe tine” (Pierdută pentru mine, zîmbind prin 

lume treci). 

Veninul mai este redat în numeroase rînduri prin semnul poetic 

rug, jertfirea poetului fiind privită ca un act benevol, produs de fascinația 

erosului. Ritualul acestui act sacralizat este sugestiv redat în poezia Odă 

(în metru antic): „pînă-n fund băui voluptatea morții”, „jalnic ard de 

viu”, „de-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet”, „pe-al meu propriu rug, 

mă topesc în flăcări.” Eul liric face din propria-i suferință o scară, 

verbele băui, ard, mistuit, topesc fiind treptele altarului care îl transformă 

în cenușă. Însă cenușa nu este ultima verigă, poetul întrebîndu-se retoric 

dacă va putea reînvia, asemeni Păsării Phoenix. Acest lucru pare posibil 

doar în măsura în care vraja va fi înlăturată, poetul regăsindu-se pe sine 

însuși și atingînd echilibrul: ,,Piară-mi ochii tulburători din cale/Vino iar 

în sîn nepăsare tristă.” Așadar, în acest caz, veninul este prezentat ca un 

drog care ia mințile, ducînd la robie și autodistrugere, la pierderea 

identității prin mistuirea pe altarul iubirii. Eliberarea presupune 

reîntoarcerea la starea inițială în care poetul își este sieși suficient, iubirea 

și mistuirea prin iubire fiind lăsate în seama trecutului: „Ca să pot muri 

liniștit, pe mine/Mie redă-mă!” 

Urmărind configurarea semnificației farmecului și a veninului în 

lirica eminesciană este imposibil a nu observa interferențele semantice 

dintre cei doi termeni, care, deși inițial sînt complementari unul altuia, 

ajung să se contopească, definind prin fuziunea lor forța invincibilă a 

vieții: iubirea. Referitor la acest fapt, Vladimir Streinu afirmă 

următoarele: ,,Dacă însă de atîtea ori un cuvînt era de ajuns ca să 

răspundă, cu dezvoltările lui structurale, pînă într-unul dintre cele două 

sensuri, vocabularul simplu nu mai poate indica și momentele 

intersectării lor. Acestea rămîn pe seama unor sintagme specifice, perechi 

de cuvinte, peste care niciun cititor n-a putut trece. Ce sînt acele expresii 
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«farmec dureros», «dulce jele», și «dureros de dulce» decît ecoul verbal 

dublu în care funcționează sensurile fundamentale” (Streinu, 1989: 150). 

Așadar, un prim exemplu al intersectării celor două elemente îl 

constituie versurile din Venin și Farmec: „Venin și farmec port în 

suflet,/Cu al tău zîmbet trist mă pierzi,/Căci fărmecat sînt de zîmbirea-

ți/Și-nveninat de ochii verzi”. Coexistența celor două stări conferă o 

dimensiune tragică destinului poetului, acesta neputînd să se sustragă 

imboldului de a iubi și de a fi iubit, fiind sfîșiat de suprapunerea 

voluptății și a suferinței în iubire. Formula matematică a acestei strofe ar 

putea fi restrînsă la relația de complementaritate: farmec + suferință = 

iubire, cele două componente fiind asemenea celor două fețe ale unei 

monede: diferite și totuși lipite, constituind un tot unitar. 

Un al doilea exemplu valorifică poeziile Odă (în metru antic) și 

Povestea teiului. Formula iubirii conține exact aceleași componente, dar 

există un transfer semantic între cele două, astfel încît prin fuziune, 

dobîndesc o nouă identitate: de la sintagma „farmec trist și nențeles” se 

trece la cea de „farmec dureros”, iar de la expresia „veninu-

amărăciunii” la expresiile „suferință dureros de dulce” și „voluptatea 

morții”. Farmecul dobîndește o semnificație duală: produce încîntare, dar 

în același timp și suferință, în contextul în care cel fermecat nu are parte 

de împlinirea iubirii, ci, din contră, de deznădejde. După același tipar, 

suferința devine dulce, poetul găsind plăcere în a suferi pentru iubire 

(„Îmi plac a nopții turburate oare/Îmi place de dureri să fiu învins”) 

Dincolo de dualitatea farmec – venin, Tudor Vianu observă că, de fapt, 

,,farmecul dureros” este o aspirație metafizică spre absolut, imposibil de 

realizat datorită condiției mărginite a ființei umane: „năzuința de a realiza 

scopul ultim al voluptății, posesiunea infinită și totală, dar amestecată cu 

durerea că această năzuință nu poate fi îndestulată niciodată” (Vianu, 

1974: 67). 

Interesant de observat este faptul că mistuirea voluntară „pe-al 

patimilor rug” („Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări.”) apare 

răsturnată în poezia Ah, mierea buzei tale, de data aceasta iubita fiind cea 

care se mistuie spre a transcende prin moarte realitatea finită și a trăi etern 

sentimentul de iubire: „Ah, cum nu ești, să-ți mistuiesc viaţa,/Să-ți beau 

tot sufletul din gura ta,/[...]/o, mă învață/Să te ucid cu respirarea 

mea!/[...]/Ah, să murim, nu plînge, nu te teme./Că undeva s-afla al nostru 

nume.” 
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 Pe același principiu al contopirii și al transferului de sens sînt 

construite și următoarele sintagme: „dulcea-nvăpăiere” (Iubind în taină), 

„amorul dureros” (Te duci...) „Ah, unde ești demonico, curato.” (Ah, 

mierea buzei tale), „Atîta dulce-a patimei durere” (Tu mă privești cu 

marii ochi), „M-ai chinuit atîta cu vorbe de iubire,/cu sărutări aprinse și 

cu îmbrățișări” (M-ai chinuit atîta) 

Ca o concluzie a acestei analize, afirmăm că în lirica lui Mihai 

Eminescu cele două semne poetice (venin și farmec), componente 

indivizibile ale erosului, manifestă o fluctuație continuă, fapt ce permite 

interferențe între sensurile acestora. Raportul venin – farmec se aseamănă 

cu principiul Yin – Yang, conform căruia cele două elemente 

complementare ce formează o sferă – simbol al echilibrului și al 

perfecțiunii – nu pot fi separate unul de celălalt, ele coexistînd în armonie 

și conținîndu-se reciproc.  
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Abstract 

Since most of the poetic signs in Mihai Eminescu's poetry have a 

polysemous and profound meaning, this analysis considers the words 

charm and venom and their intriguing combinations from the point of 

view of semantics and stylistics. The polysemy of the terms is used in 

different combinations creating stunning tropes and semantic 

interferences. Beyond studying these combinations, the fact at some point 

the two words inverse their meaning totally is at the stake. Therefore, 

charm means venom and venom changes in charm as the poet's 

Weltanschauung turns in an illogical one, result of a deleterious love. 

Moreover, charm and venom seems complementary (resembling the Yin – 

Yang principle) and can have consequences as: exaltation or madness. 

This duality in terms of semantics is illustrated also in terms of stylistics, 

Eminescu creating some of the most sublime poetic expressions: 

“painfully sweet suffering” and “voluptuousness of the death”. 

 

Key-words: venom, charm, semantic combinations, duality, 

painfully sweet suffering.  
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MIHAI SORIN DUMA 

Anul I, Cluj-Napoca 

Oximoronul în imaginarul alegoric eminescian 

Inovaţia eminesciană se naşte în teritoriile aparent consacrate ale 

poeticii fie de către curentul căruia îi este atît de facil asociat autorul în 

exegeză, romantismul, fie de către preferinţa faţă de tematica erotică, ce a 

suscitat şi suscită încă interesul unei culturi logo-centrice, precum este 

cea europeană (Bot, 2012: 19). Atunci cînd în faţa creatorului se 

desfăşoară întregul instrumentar de semne lingvistice, algoritmul de 

selecţie al structurilor predilecte ilustrează încercarea de a construi o 

viziune poetică originală, dar conformă, aparent, canoanelor epocii. 

Astfel, predominanţa unor asociaţii semantice determină „nucleul în care 

se găsesc condensate virtualităţile ce1e mai de seamă ale unei creaţii” 

(Vianu, 1974: 58), virtualităţi realizate sub forma imaginilor poetice, 

actualizînd, prin originalitatea lor, întreaga activitate lingvistică, căci 

„imaginea poetică ne situează la originea fiinţei vorbitoare” (Bachelard, 

2003: 16). Imaginea poetică în discuție nu se va identifica niciodată cu 

logosul primordial, ontogen, în posesia căruia se găseşte doar sacralitatea. 

Ea este, aşadar, un „eveniment al logosului” (Ibidem: 17), deoarece, prin 

particularitatea sa fenomenologică (întrucît imaginea este rezultatul 

conștiinței), devine chintesenţa creativităţii poetice. Încercînd o situare a 

cititorului pe axa logos-poet-imagine, acesta va prelua noua imagine ca o 

devenire fenomenologică a sinelui. Imaginea poetică trebuie studiată ca 

rezultantă a limbajului, „întotdeauna puţin deasupra limbajului 

semnificant” (Ibidem: 20), fiindcă, prin dialectica sa, limbajul încifrează 

prin sens şi dezvăluie prin expresie, pe cînd imaginea poetică realizează 

fracturi în limbaj ce merită o cercetare aparte. 

Gîndirea poetică eminesciană este profund imagogenică, imaginea 

fiind o revelare fenomenologică a ideii, şi nu a conceptului. În acest caz, 

„o distincţie se impune, aşadar, între idee şi concept, acesta din urmă 

avînd sensul de abstractizare maximă a ideii, a ideii care, putînd apărea 

într-o formă sensibilă, se apropie de imagine. Conceptul are o 

întrebuinţare logică, răspunde unui proces de gîndire abstractă, aplicîndu-

se ideii generale luate în ea însăşi, spre deosebire de imagine, care este o 
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reprezentare concretă a ideilor” (Todoran, 1972: 7). O analiză asupra 

imaginilor va evidenţia că, prin recurența acestora, primesc valoare de 

simbol, imaginea reprezentînd, prin urmare, un mise en abyme al ideii ce 

nu se lasă pătrunsă lingvistic din cauza limitei ontologice a limbajului. 

Dacă imaginea reprezintă o revenire la momentul originar al gîndirii, 

trebuie avut în vedere, în cadrul constituirii imaginilor-simbol ale unei 

viziuni poetice, un prim pas, pe care îl reprezintă disocierea de ordinea 

pragmatică a discursului, urmînd să aibă loc o reasociere între imagine şi 

o nouă idee în sferele gîndirii poetice. Cînd imaginea integrează o serie de 

simboluri, limbajul devine unul de ordin alegoric. Imaginile-simbol nu 

reprezintă o cristalizare a generalului în particular, ci, din contră, 

transcenderea spre un nivel superior prin expresia alegorică a gîndirii. 

Lirica eminesciană marchează un teritoriu de continuă geneză a 

imaginii. În această ordine de idei, „considerînd că orice limbaj este 

figurat [...] Paul de Man extrage o serie de consecinţe importante pentru 

caracterul indecidabil al sensului” (Bot, 2012: 18). Astfel, se poate afirma 

că, încadrîndu-l pe Eminescu în tiparele stricte ale romantismului, tindem 

la o tipologizare a recuzitei imagistice, pentru că, tocmai pe fundalul 

acestei orientări literare, care face din eros o temă predilectă, inovaţia se 

face simţită la nivelul expresiei artistice prin utilizarea unor termeni 

caracterizați prin calitatea lor alegorizantă a căror recurenţă le transformă 

în „focare în care se adună razele congruente ale poeziei” (Vianu, 1974: 

58). 

O asociere caracteristică autorului o reprezintă conjugarea ideii de 

voluptate cu cea a durerii, căci farmecul cristalizat de suferinţă, cel mai 

adesea stîrnită de neîmplinirea erotică, este substanța ontică ce transpare 

din ansamblul poeticii eminesciene. Contrastul între cele două ordini ale 

discursului, cea pragmatică, naturală, şi cea poetică, artificială, revelează 

limita ultimă a modalităţii poetice de exprimare a sentimentului. 

Asocierile antinomice, care în limbajul denotativ nu îşi răspund, preluate 

în poezia de dragoste, o transformă pe aceasta din urmă într-un cadru 

propice pentru o tentativă de a depăşi limita impusă de către logos 

exprimării. Se încearcă constant, la nivelul  alăturărilor semantice, o nouă 

modalitate de rostire, de explicitare a sentimentului, dar sentimentul 

erotic, la fel ca thanatosul, divinul sau eternul feminin, se opune 

explicitării: „rostind iubirea, cuvîntul poate foarte bine rosti eşecul 

domesticirii experienţei, ceea ce devine o probă în plus a capacităţii 
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limbajului de a-şi expune propria limită” (Bot, 2012: 20). Ocurenţa 

oximoronului în încercarea rostirii iubirii ilustrează preocuparea continuă 

a autorului pentru depăşirea limitei discursului; se observă exemple, în 

Odă în metru antic: „Suferinţă tu, dureros de dulce” (Eminescu, 1939: 

199), Scrisoarea V: „dulce şi fermecătoare jele” (Ibidem: 159), Lasă-ţi 

lumea...: „fermecat şi dureros” (Ibidem: 209), Iubind în taină: 

„ucigătoare visuri de plăcere” (Ibidem: 200), Rime alegorice: „A 

privirei ei tiranică dulceţă” (Eminescu, 1952: 212). Constatăm, aşadar, 

prin frecvenţa crescută a alăturărilor antinomice în exprimarea 

sentimentului iubirii, o schimbare a funcţiilor temei şi limbajului, prima 

devenind figurativă, deoarece, în încercarea de a numi şi caracteriza 

sentimentul, se încearcă, de fapt, prin fragilitatea semantică, o depăşire a 

limitei impuse de cuvînt în rostire, iar limbajul va deveni, el însuşi, unul 

alegoric. 

Lirica erotică romantică conferă prefacerii farmecului prin durere 

o funcţie estetică, realizîndu-se o expansiune a sentimentului dincolo de 

realitatea imediată la care afectul este raportat. Tudor Vianu identifică 

două categorii ale voluptăţii favorizate de suferinţă ce se lasă întrevăzute 

din poetica romaticilor germani: Wehmut, fiind „efectul complex în care 

durerea este sugerată de pierderea unui lucru sau a unei fiinţe iubite, în 

care fericirea provine din posesiunea lor în amintire” (Vianu, 1974: 66) şi 

Sehnsucht, „durerea unei împliniri în viitor, ceea ce îndulceşte durerea 

iniţială şi îi creează fizionomia complexă” (Ibidem: 66). Poetica 

eminesciană reia această durere metafizică, dorind să reveleze prin logos 

raportul dintre rostire şi tema iubirii, dar nu se doreşte o simplă numire, ci 

o subversiune a raportului. Poezii ce sugerează această încercare în 

formule diferite sînt Venin şi farmec (Eminescu, 1952: 279),  Ah, mierea 

buzei tale (Ibidem: 183) şi Ce şopteşti atît de tainic (Ibidem: 256). 

În ceea ce privește tematica erotică, considerăm că tensiunea din 

interiorul limbajului poetic nu este generată doar prin relaţia dintre un 

determinat şi un determinant, după cum am observat în cazul 

oximoroanelor, ci şi prin alegerea unor termeni antinomici ce participă la 

construcţia unui imaginar poetic figurat concomitent cu experimentul 

limitei rostirii. Într-un close-reading al poeziei Venin şi farmec..., atenţia 

trebuie îndreptată spre construcţia planului figurativ, fără a ne limita la o 

lectură de prim nivel. Adică fără a încerca să impunem sensul textului 

plecînd doar de la tematica acestuia, căci ea îşi va fi fost epuizat resursele 
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semnificante, pe cînd maniera alegorică a limbajului a fost adoptată 

pentru a fi punctul cosmotic al unei încercări de a transcende limita 

acestuia din urmă. Textul propus primeşte valoare paradigmatică, căci 

instrumentalizează naratarul în vederea unei aşteptări gnoseologice, 

considerînd capacitatea de cunoaştere a sentimentului erotic în afara 

semnificantelor lui. 

Titlul poeziei presupune voluptatea ca element resubstanțiat sub 

acţiunea durerii şi prezintă construcţia biaxială a motivelor  temei erotice 

– veninul şi farmecul. Fuziunea dintre cele două elemente sugerează 

unitatea lor în planul trăirii acute a sentimentului. Afirmînd că, din punct 

de vedere logic, ideea iubirii o exclude pe cea a suferinţei, interpretarea 

nu caută să sondeze nivelul de raţionalitate al sentimentului. De 

altminteri, pentru Schopenhauer, distanţa dintre voluptate şi durere tinde 

spre nulitate: „Sub impulsia violentă a voinţei de la care îşi deţine 

originea şi esenţa sa, omul se aruncă asupra voluptăţilor şi plăcerilor, le 

îmbrăţişeză cu toate puterile sale şi nu-şi dă seama că prin acelaşi act al 

voinţei a cuprins şi îmbrăţişat toate durerile vieţii, toate acele chinuri la 

înfăţişarea cărora se înfiora mai înainte de groază” (Schopenhauer apud. 

Vianu, 1974:68). Încă din titlu, discursul poetic prezintă un moment de 

suspendare, sub aparenta încercare de a ilustra intensitatea sentimentului, 

marcată prin prezenţa punctelor de suspensie, dar încercarea se va finaliza 

printr-un prim moment al tăcerii, tensionată de incapacitatea de conciliere 

a termenilor, imposibilitatea rostirii discursului erotic, ducînd, astfel, la o 

pluralitate în planul receptării şi al interpretării. 

Primul emistih al incipitului reia titlul, iar, în cadrul unei topo-

analize, veninul şi farmecul se situează în sfera psyche-lui: „Venin şi 

farmec port în suflet”, care, în viziunea lui Jung, prezintă o dialectică 

teluric-cosmic, terestrul manifestîndu-se prin legătura cu imaginea 

arhetipală a pămîntului-mamă, iar celestul, prin aspiraţia inconştientului 

către conştient. Cele două sînt mediate de anima, principiul feminin al 

inconştientului masculin (Chevalier, vol. III, 2006: 280). Asftel, ipostaza 

feminină nu este individualizată, devenind principiul feminin tragic al 

condiţiei eului poetic. 

Descrierea iubitei se realizează, în absenţa ei, prin termeni 

antinomici: „Cu al tău zîmbet trist mă pierzi,/ Căci fermecat sînt de 

zîmbirea-ţi/ Şi-nveninat de ochii verzi”. Realizîndu-se o conjugare a 

efortului imaginar cu experimentul limbajului, se încearcă o recuperare a 
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logosului primordial, ontogen, care nu doar materializează în real fiinţa 

iubitei, ci exprimă deplin un sentiment erotic complex. Aventura 

expresivităţii limbajului întemeiază un discurs care nu se adresează 

femeii, ci o descrie, încercîndu-se, în acest fel, o rostire a însuşi eului 

feminin în sensul creator al logosului divin, fiindcă „farmecul” voluptăţii 

ia forma însăşi a voinţei oarbe a fiinţării. 

Oscilaţia din finalul poeziei se realizează prin antiteza rostirii, 

pendulînd între decidabil şi imdecidabil. În ciuda faptului că eul liric 

afirmă „Cît de frumoasă eşti pot spune”, acţiunea rămîne în stare de 

potenţialitate, acesta sustrăgîndu-se rostirii, pentru că adevărata 

contemplare nu are nevoie de expresie verbală, avînd în vedere limita 

ineluctabilă a discursului. În versul final, iubirea se refuză categoric 

rostirii: „Cît te iubesc nu e de spus!”, tematica erotică devine figurativă, 

prin intermediul acesteia se dorește transgresarea limitei impuse logosului 

poetic. Accentul, în acest vers, nu mai cade asupra sentimentului erotic, ci 

asupra efortului rostirii, acesta transformîndu-se în axa întregii poezii. 

Discursul despre iubire se dovedeşte a fi alegoric, rostind uneori, chiar 

explicit, neputinţa de a transpune logosul în expresie poetică, prin 

dificultatea rostirii iubirii (Bot, 2012: 21). Discursul liric are ca scop 

„menţinerea fragilului echilibru dintre forţa evocatoare a imaginaţiei 

erotice (erosul rostit mereu in absentia) şi capacitatea logosului poetic de 

a o cuprinde, de a o exprima, substituindu-i-se cu aceeaşi mişcare” (Bot, 

2012: 31). Centrul de greutate retorică se mută de la tema erotică, ce se 

dovedeşte a fi figurativă, la revelarea limitei ontologice a limbajului, 

poezia nemairedînd experienţa erotică subiectivă. Prin schimbarea 

funcţiei acesteia, după eşecul recîştigării cuvîntului ontogen, soluţia 

propusă va fi  tăcerea, iubirea nu se va mai rosti, cuvintele sînt de prisos, 

iar poezia de dragoste se transformă în tăcere. 

Poemul Ah, mierea buzei tale prezintă nu doar antinomii la 

nivelul limbajului, ci este, în ansamblul său, o pendulare între rostirea 

discursului poetic în absenţa iubitei și prezența sa potențială. Dacă, în 

prima strofă, este reluată sintagma „ah, unde eşti”, ulterior, verbele la 

modul conjunctiv sugerează că, în lipsa unei fiinţări proprii, iubita „există 

doar în măsura în care este gîndită” (Petrescu, 2000: 165). Dar limita 

creatoare a logosului originar se va institui între reveria eului ce doreşte 

cuvîntul cu funcţie cosmotică pentru a întrupa fiinţa iubită şi 

imposibilitatea imaginii de a se dedubla în planul realităţii. 
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Pentru a transpune ființa în planul realității, se încearcă obţinerea 

logosului sacru, ontogen, nu doar prin trimiterea din titlu, ci şi din incipit: 

„Ah, mierea buzei tale am gutat-o”, la „mierea dragostei fără de moarte” 

(Chevalier, vol II, 2006: 301) din Cîntarea cîntărilor (4, 11; 5, 1): „Ți-s 

buzele de fagure prelins, mireasa mea; sub limbă, miere, lapte, balsamul 

ce te’nvăluie din straie [...]mireasa mea, și smirna mi-am cules-o cu 

aromele, mîncat-am pîinea mea cu mierea mea” (Biblia, 2001: 877). În 

ciuda invocaţiei exortative, „Ah, unde eşti”, fiinţa iubitei se va refuza 

întrupării, astfel, după cum ilustrează temporalitatea de viitor a verbului 

din ultimul vers, „nu vom mai fi”, poezia se va supune limitei cuvîntului 

inaugurată din timpuri mitice. 

În manieră platoniciană, femeia este necesară eului masculin 

pentru cunoaşterea profundă a sinelui, prin refacerea cuplului primordial, 

reintegrator în armonia cosmică, dar „femeia apare, în cîteva din poeziile 

eminesciene, ca o prezenţă ce reflectă, delimitează şi defineşte prin 

reflectare fiinţa celuilalt” (Petrescu, 2000: 163). Ceea ce ipostaza 

feminină ar putea deveni este definit prin două atribute antitetice, 

„demonico, curato”, oglindirea eului poetic revelează sciziunea prezentă 

în planul profund al sinelui. „Frumuseţea femeii este, de fapt, proiecţia 

visului apolinic al daimonului” (Ibidem: 155), în cuplu oglindirea este 

dialectică, dar eşecul se instituie atît la nivel erotic, cît şi în încercarea de 

a întrupa iubita prin numirea ei. Prin urmare, împlinirii gnoseologice prin 

refectarea în celălalt îi corepunde incapacitatea de a translata imaginea în 

sfera realului. 

Sentimentul voluptăţii dureroase nu este numit în mod direct, nu 

mai este jelea sau suferinţa, avînd un  determinant antitetic, ci este 

„Simţirea care sufletu-mi despică”. Sentimentul este orientat dinspre 

trecut, după cum indică metafora „E ca şi cum o lume mi-ai furat”, 

suferinţa pierderii proiectîndu-se acut în prezent. Iubirea se instituie şi 

aici ca o temă alegorică, dacă „mierea” face trimitere la recuperarea prin 

experienţa erotică a logosului originar, creator de lumi, imposibilitatea 

întrupării ipostazei feminine este echivalentă cu pierderea unor potenţiale 

cosmogonii. 

Sărutul joacă un rol central în ritualul erotic, transcenderea fiinţei 

se face, în mod direct, prin intermediul atingerii, deoarece sentimentul nu 

necesită expresie verbală: „Să-ţi beau tot sufletul din gura ta,/ Să-ţi sorb 

lumina pîn’ ce-or fi de gheaţă/ Frumoşii-ţi ochi”. Ritualul este unul al 
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cunoaşterii, al evadării din sine, căci sufletul nu se conturează ca un 

element static, constitutiv, al umanului, ci ca un simbol principal: 

„răsuflarea, suflul cu toate derivatele sale. Însăşi etimologia cuvîntului 

este legată de suflet şi de aer, în calitatea acestuia de principiu vital; 

animus: principiu gînditor şi sălaş al dorinţelor şi al pasiunilor [...] 

înseamnă suflu, are valoare intelectuală şi afectivă, fiind de registru 

masculin; anima: principiu al aspirării şi expirării aerului, de registru 

feminin” (Chevalier, vol. III,  2006: 275). Dar versul următor implică o 

suspendare a rostirii: „Tot ce ai tu ai frumos... o, mă învaţă/ Să te ucid cu 

respirarea mea!”, punctele de suspensie marchează tensiunea discursului, 

observîndu-se intervenția indecidabilului. De fapt, prin ritualul sărutului, 

eul se poziţionează într-un spaţiu veşnic, copie a sinelui, iluminat, iar 

elementul ce închide fiinţa este gheaţa irizată, cristalul, în acest spaţiu de 

adîncime a sinelui care se sustrage trecerii timpului. 

Escatologia se reflectă în microcosmosul interior al posibilului 

cuplu, ea este infuzată de sentimentul erotic, ajungîndu-se la o intimitate a 

materiei ce se ascunde în fiinţă. Sîntem martorii unei concentrări a 

imaginii, ai unui focar de ordin intern al acesteia. Tranzitivitate a 

toposului extern conduce la anularea conceptului de univers exterior, 

deschizînd o dimensiune interioară ce-şi desfășoară limitele la infinit, în 

dimensiunea intimităţii. Metafora: „universu-ntreg în noi”, prefigurează 

existenţa într-un deplin solipsism. Faliile cosmice ce se deschid în 

interiorul fiinţei presupun şi o negare a timpului: „vremea-n loc să steie”, 

poziţionîndu-ne pe o axă temporală determinată de antinomia unui 

prezent etern. Acest punct împarte timpul în două orizonturi, trecutul şi 

viitorul, ce se neagă pe sine; doar în acest „acum” atemporal poate primi 

caracter independent voinţa oarbă a fiinţării: „Veşnicia, identificată de 

filosof cu prezentul etern, este moartea perpetuă a timpului, formă sub 

care se manifestă neantul efortului voinţei de a trăi, care, ca lucru în sine 

este neperitor” (Todoran, 1972: 15). Dar cuplul, chiar şi idealizat pe plan 

interior, tinde spre neantizare. Din cauza imposibilităţii accederii la 

limbajul ontogen, imaginea poetică a cuplului se refuză fiinţării într-un 

cronotop obiectiv, adică cosmogonia poetică a cuplului rămîne în hotarele 

imaginarului. Această secvență funcționează ca o reprezentare a 

întregului poem, dacă în planul logosului nu se poate accede la cuvîntul 

originar, ipostaza feminină va fi cea a dublului imaginat (Teutișan, 2005: 

94). „Rezultă de aici o formulă duală de înțelegere a temporalității, ca 
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prezent etern, pe de-o parte, şi curgere, devenire, moarte, pe de alta” 

(Teutișan, 2005: 86). Oferind atribute tactile, prin metaforă, formei 

ultime, gîndul – „Simt încă gîndul tău iubit, femeie/ Ș-apoi nu vom mai fi 

nimic... noi doi”,  eul constituie „unitatea monadică a cuplului mai adînc 

decît oricînd” (Teutișan, 2005: 110), fiindcă la nivelul imaginarului 

„celălalt îl reproduce la infinit, perpetuîndu-i la neîncetat ființa” (Ibidem). 

Astfel, în manieră schopenhaueriană, nimicul ce nu va fi este supus 

ființării, dacă nu în real, în spațiul fenomenologiei eului. 

Conjugarea voluptăţii cu durerea este, în opinia lui Tudor Vianu, 

„nu numai o categorie sentimentală romantică, dar şi «dorul» poeziei 

populare” (Vianu, 1974: 64). Astfel, se revelează folclorul ca sursă de 

inspiraţie a poetului, integrat însă într-un sistem poetic complex, în care 

ideile filosofice oferă profunzime imaginilor construite de limbajul 

poetic. Poemul Ce şopteşti atît de tainic ilustrează o apropiere a „dorului” 

de „farmecul dureros”: „Nici nu spun ca tine doru-mi/ Nimăruie, 

nimăruie”. Antinomia nu se revelează la nivelul limbajului, ci prin 

situarea antitetică a eului liric faţă de alteritate din punctul de vedere al 

rostirii sentimentului. Dacă primul este un adept al tăcerii, ipostaza sa 

simetrică va prefera rostirea. Eul se va poziţiona antitetic nu doar faţă de 

alterul său, ci şi faţă de o colectivitate indefinită, redată prin reluarea 

pronumelui negativ, cauzalitatea acestei situări fiind cea care merită 

sondată. De ce, în acest caz, eul liric nu încearcă măcar o transgresare a 

limitei limbajului? Să fi fost conturată, în fondul adînc al sinelui, ideea 

definitivă a acestei limite transcendentale? Dar, în aceste versuri, accentul 

va cădea asupra verbului la formă negativă, relevînd absența rostirii, şi pe 

utilizarea comparației dintre eu și alteritate. Devoalarea sentimentului ar 

însemna acum distrugerea lui prin pierderea intimităţii, fiindcă 

destăinuirea tainei înseamnă şi pierderea ei, dar şi imposibilitatea unei 

realizări ulterioare, pentru că fiinţa ce nu este conştientă de valoarea 

intimităţii, ci damnată unei dimensiuni finite a sentimentului.  

Rostirea are loc într-un topos mitic: „Numai colo, unde teiul/ Lasă 

floarea la pămînt”, teiul avînd valoare de axis mundi, verticalitatea 

acestuia asigură disocierea polarităţii pămînt-cer, iar înălţarea spre 

transcendent sugerează continua aspirație a imanentului spre acesta din 

urmă. În această topografie mitică, într-o ordine cosmologică 

armonizantă, constituită după model platonician, actul rostirii devine 

liber, nemaifiind stingherit de prezenţa alterităţii. În acest topos 
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paradiziac, are loc o resemantizare a limbajului pragmatic. Într-un univers 

consubstanțial gîndirii poetice, expresia idiomatică „vorbe-n vînt” este 

translatată în sfera limbajului poetic pentru a ilustra participarea formelor 

gîndirii în actul ființării: „Eu încep să mişc din buze/ Şi trimit cuvinte-n 

vînt”. 

Observînd, în cele trei discursuri, devenirea logosului, corelată 

temei erotice, aceasta ni se relevă ca fiind una figurativă, deoarece nu este 

adoptată pentru a evoca o trăire erotică, ci permite dezvoltarea organică a 

unei viziuni care, la rîndul ei, subminează limbajul. În lirica erotică, 

Eminescu menţine, într-un fragil paralelism, potenţialitatea imagogenică a 

temei erotice, căreia îi contrapune capacitatea logosului de a o exprima. 

Dacă imaginea se stabileşte într-o perpetuă conjugare a realului cu 

imaginarul, prin funcţia imaginativă, poetica eminesciană se constituie pe 

o fuziune a contrariilor, a încercărilor de a submina sensul poetic, de a-l 

suspenda.  

Poetica eminesciană generează, în cadrul poeziei de dragoste, un 

experiment al limbajului asupra limitei sale ontologice, propunînd o 

recuperare a cuvîntului ontogen, cosmotic, a cărui expresivitate deplină să 

permită rostirea indecidabilului. Actul lingvistic pentru dobîndirea 

logosului divin este însăşi alegoria rostirii iubirii, ce se va individualiza în 

scena rostirii, căci a vorbi despre iubire, înseamnă a numi iubirea, care, în 

actul primordial, ar fi rezultat în fiinţare. „Textul se construieşte, astfel, ca 

o arhitectură ce se pune pe sine în oglindă, închizîndu-se asupra sa însăşi. 

Retorica reflectă esența imaginarului şi invers; această închidere poate 

defini o supratemă a poemului” (Teutişan, 2005: 120). 

Utilizarea antinomiilor la nivelul limbajului, dar şi la cel al 

construcţiei discursului poetic, reprezintă „una dintre modalităţile luptei 

poeziei cu limbajul, unul dintre polii tensiunii dintre viziune şi limbaj din 

a căror armonizare se naşte discursul poetic” (Petrescu, 2000: 218). 

Oximoronul, prin opoziţia termenilor, va sugera cauza eşecului iubirii; în 

cuplu, prezenţa celor două părţi complementare va conduce la moarte ca 

evadare din timp, la integrarea într-un prezent etern, pe cînd absenţa va 

duce la o continuă dorinţă de a da fiinţă iubitei prin logos. 

Pentru a evita capcanele pe care le întinde textul eminescian 

cititorului, se dovedeşte adecvată o lectură a alegoriei pe care se 

întemeiază discursul. Prin limbaj se construieşte o poetică subversivă ce 

va duce la o opoziție programatică ascunsă sub aparențele conforme 
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spiritului romantic. Oximoronul, ca figură de stil pe care se articulează 

imaginarul eminescian, se încadrează acestei poetici subversive. 

Asociindu-l temei erotice, este sursa unei tensiuni semnificante la nivelul 

limbajului prin care se încearcă recuperarea logosului originar, lăsîndu-ne 

să ne întrebăm dacă vom cunoaşte erosul dincolo de vorbe. 
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Abstract 

Nowadays, authors already considered to be classics for a 

specific literature are mostly trapped in a strict pattern of interpretation 

due to the critics aim to elucidate, once and for always, the aspects of 

their literary work that might give birth to further discussions. This 

phenomenon is also encountered in the case of Mihai Eminescu, because 

of the wide spread opinion who tells us that he is no more than the last 

great european romantic writer. But what if we take a closer look to his 

literary production? Wouldn’t we discover that the prevalence of some 

specific word combinations, which in current speaking don’t make sense, 

become the center of a literary production who’s goal is to undermine the 

canons of his time. So, at a close-reading we might discover that the use 

of oxymorons is there to reveal the transcendental limit between words 

and being, which, in spite all the efforts, can’t be passed. Ever since the 

begining of time, the deity is in the possession of the initial word and the 

border that has been established between the men kind and a power that 

overcomes him still exists, through the combination of antithetical terms 

in a bonded structure the author will create an original image. This 

image takes us back in time before at the begining of the words, so it 

actualises the hole lingvistic area. As a result, these images should be 

studied as szmbolic ones, being the result of a figurative language. This 

particular way of creating images is used within the erotic poetry by 

combing terms from both the area of love and pain. We are the witnesses 

of a  metaphysic pain which is the cause for the lyrical ego’s attempt 

through words to bring back the beloved person. But the ontological limit 

is still there, so the poet can only undermine it. My essay will show the 

way the oxymoron is used in the allegorical imaginary of Mihai Eminescu 

in tight connection with the theme of love. The analyze of the three poems 

observes an experiment of language and images through which the 

author wants to fully express what is undecidable. 

 

Key-words: imaginary, undecidable, logos, oxymoron, erotic 

poetry. 
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RAMONA PETRESCU 

Anul I, Iaşi 

O cupă cu venin la masa poetului 

Căutînd a înţelege de unde mustesc izvoarele care dau viaţă operei 

eminesciene, vom găsi, urmînd firul versurilor care duc spre originea 

gîndirii şi a sufletului poetului, un izvor deosebit de cele creatoare a unor 

imagini luminoase, un izvor a cărui esenţă este constituită din venin. 

Tudor Vianu, în unul dintre studiile sale, afirmă că „legăturile de 

cuvinte pe care un poet le întrebuinţează alcătuiesc un semn limpede al 

impresiilor care l-au urmărit mai statornic. […] ele rezultă dintr-un intim 

principiu de selectare, care coincide cu senzaţia lor lirică predominantă”. 

Astfel, un motiv al alcătuirii scrierii de faţă este frecvenţă apariţiei 

cuvintelor  „venin”; „a învenina” ; „înveninat” în diferite structuri din 

opera poetului nostru, care determină crearea unor noi contexte pentru trei 

dintre temele fundamentale ale scrierilor eminesciene: iubirea, moartea şi 

socialul. . 

Lucrarea are ca scop ilustrarea ideilor care graviteză în jurul 

imaginii veninului, prin analiza directă a textelor care conţin elemente din 

cîmpul lexico-semantic al cuvîntului „venin”. 

În cele ce urmează, atenţia va cădea asupra a două aspecte 

semnificative pentru tema anunţată deja: un prim aspect, poate şi cel mai 

mult discutat, este al iubirii, iar cel de-al doilea este cel al relaţiei dintre 

eul liric şi lume: atît lumea exterioară, cît şi cea interioară. Desigur, 

putem vorbi despre ramificaţii în cadrul fiecărui plan: ilustrarea imaginii 

duale a femeii, procesul îndrăgostirii şi urmările acestuia, cît şi efectele 

unei iubiri neîmplinite asupra actului creator ţin de primul aspect ce 

urmează a fi discutat, iar în cadrul celui de-al doilea plan regăsim 

elemente precum spiritualitatea, problemele societăţii, imaginea eului liric 

faţă de sine, actul creator şi creaţia. 

Veninul şi înveninarea nu trebuie înţelese în sensul lor propriu, 

necesar fiind să ne îndreptăm atenţia către sfera sensului conotativ. Dacă 

veninul din planul lumii fizice otrăveşte şi dăunează trupului, cel întîlnit 

în opera eminesciană a acţionat asupra cadrului sufletesc al eului liric, 

efectele acestuia regăsindu-se în cele două aspecte amintite mai sus.  
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Parcurgînd lirica erotică eminesciană, vom observa două direcţii 

ale manifestării procesului de îndrăgostire: cea dintîi este marcată de 

farmec, de inocenţă şi se situează într-un cadru idilic, iar cea de-a doua 

direcţie este una semnificativă pentru tema noastră, îndrăgostirea fiind 

asemănată cu înveninarea, aducîndu-se în atenţie un amor crud, înclinat 

mai degrabă către carnal, un amor aproape sufocant pentru eul liric 

îndrăgostit, a cărui iubire nu se împlineşte, de cele mai multe ori, nici 

fizic, nici spiritual, principalul impediment fiind sentimentele contrarii ale 

femeii iubite. 

În poezia postumă În liră-mi geme şi suspin-un cînt, 

îndrăgostirea aduce în atenţie o accentuată imagine a morţii, atît în plan 

spiritual, cît şi fizic. Aici este vorba despre un amor crud, care nu se 

împlineşte : „ Şi orice vis, orice dorinţ-a mea/ Eu singur le-am înfrînt 

încet-încet”, iar urmarea acestuia este neputinţa eului liric de a se apăra în 

faţa unei dureri sfîşietoare: „Se rumpe suflet, mi se rupe sîn,/ Scăpare 

caut în zadar de chin”. Putem spune că drumul iubirii către fiinţa eului 

liric este asemenea unui marş funerar. Ştefan Cazimir este de părere că la 

Eminescu „orice lucru, ca să existe, trebuie să fie gîndit”; astfel, 

structura „ Prin minte-un stol de negre gînduri trec/ Spre casa cea din 

patru scînduri plec ” sugerează, în acest context, transpunerea iubirii într-

un cadru întunecat, dominat de imaginea sfîrşitului. Abia către finalul 

poemului este enunţată clar cauza acestui marş funerar-sugerată şi sonor 

prin repetarea locuţiunii adverbiale „încet-încet”-, anume înveninarea cu 

iubire: „Săgeata doar a crudului amor/În suflet mi-o împlînt încet-

încet/Şi simt veninul pătrunzînd adînc...”. Veninul este elementul care 

contopeşte sîngele eului liric cu amorul: „cu sîngele-l frămînt încet-

încet”, ca urmare, acestuia îi rămîne doar alternativa morţii: „Şi nu-mi 

rămîne decît să pornesc/Spre al meu trist mormînt încet-încet”.  

Poemul ilustrează, totodată, cum durerea neîmplinirii erotice se 

revarsă în liră;  poezia devine o portiţă eliberatoare a sufletului înlănţuit 

de chinurile iubirii, devine ea însăşi expresie a durerii,  întrucît eul liric nu 

poate plînge, ci doar crea: „ În liră-mi geme şi suspin-un cînt/Căci eu îmi 

vărs acum veninu-n vînt”. 

În schimb, în  Icoană şi privaz, poezia nu mai este suficientă 

pentru a reflecta admiraţia eului liric faţă de femeia iubită; inspiraţia, 

flacăra creaţiei este pusă sub semnul îndoielii, din cauza neputinţei de a 

exprima prin versuri frumuseţea femeii: „Căci toată poezia şi tot ce ştiu, 
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ce pot/Nu pot să-ţi descrie nici zîmbetu-ţi în tot”. Tot aici, poezia devine 

şi o povară în faţa iubirii, eul liric creator nereuşind să-şi ţină iubita 

aproape într-o lume „În care poezie şi visuri sînt un fleac”,  ajungînd la 

concluzia că iubirea nu are şanse fără un suport material: „Decît să scriu 

la versuri, mai bine-aş bate toba:/Cu rime şi cu strofe nu se-ncălzeşte 

soba./Chiar inima de-aş da-o să bei dintr-însa sînge:/Nevoia este gheaţa 

ce-amoru-n grabă-l stinge”. 

Otrăvirea este cu atît mai interesantă, cu cît este rezultatul 

ademenirii printr-o manieră dulceagă, cum se întîmplă şi în Kamadeva. 

Zeul indic invocat are „zîmbetul făţarnic”, aluzie la farmecul înşelător al 

iubirii, el fiind descris ambivalent ca: „Fiul cerului albastru”- posibilă 

sugestie a înălţării fiinţei prin iubire – „Ş-al iluziei deşarte”, simbol al 

iluzoriului. 

În prima strofă a poeziei iubirii îi este atribuită o funcţie curativă, 

fiind un potenţial leac împotriva unor dureri care provin din exterior, dar 

care ar putea fi mîntuite odată cu apariţia unei suferinţe din dragoste: „Cu 

durerile iubirii/ Voind sufletul să-l vindec/ L-am chemat în somn pe 

Kama-/Kamadeva, zeul indic”. Paradoxal, acest leac apare doar ca pretext 

al unei noi dureri ce derivă din cea veche, eul liric cunoaşte eşecul 

presupusei vindecări, întrucît, în final, revine la aceeaşi ipostază: „Puse-o 

floare atunci-n arcu-i,/ Mă lovi cu ea în piept,/ Şi de-atunci în orice 

noapte/ Plîng pe patul meu deştept...”  

Sentimentul de dragoste este reprezentat prin imaginea „florilor 

înveninate” culese de Kamadeva de la „Gangele măreţ”- loc sfînt care 

oferă sacralitate acestora – şi pe care zeul le poartă în tolbă. Însă, nu tot 

ceea ce este sacru este neapărat benefic; oximoronul „flori înveninate” 

sugerînd faptul că iubirea este iluzorie şi ademenitoare prin frumuseţea 

asemănătoare cu cea a florilor, dar al căror polen poate fi înveninat, 

otrăvitor pentru eul liric îndrăgostit. 

Trecînd de la procesul de îndrăgostire la imaginea femeii, vom 

observa că atunci cînd nu este înfăţişată într-o lumină angelică, ea însăşi 

devine un izvor de venin prin frumuseţea sa, ca în Amorul unei 

marmure. Aici, femeia reprezintă singurul reazăm al durerii şi, în acelaşi 

timp, al alinării, căci eului liric nu-i rămîne „Nimica, doar icoana-ţi, care 

mă-nvenină/Nimic, doar suvenirea surîsului tău lin”. 

Punctele centrale de fascinaţie de pe chipul femeii sînt, aproape 

întotdeauna, buzele şi ochii. Alegorizînd, gura femeii care zîmbeşte, care 
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se deschide, poate fi asociată unui izvor, însă nu unul de apă, ci unul de 

venin, care fie îl farmecă pe eul liric „fermecat sînt de zîmbirea-ţi”, fie 

devine o sursă de durere „Cu al tău zîmbet trist mă pierzi”. 

În poezia Cînd te-am văzut Verena... perechea buze-ochi 

reprezintă o prohibiţie, o măsură de apărare impusă de către eul liric lui 

însuşi „Să nu pătrundă dulce zîmbirea ta din treacăt/Prin uşile gîndirei, 

cămara tristei inemi.[…] Şi nu voiam a vieţii iluzie s-o sfaremi/Cu ochii 

tăi de-un dulce, puternic vicleşug”. Ochii tineri ai femeii sînt capabili să 

provoace o adevărată reacţie de apărare în fiinţa eului liric, versurile 

următoare ilustrînd o brutalitate rar întîlnită în opera eminesciană: „Şi de 

sub frunte ochii mai bine i-aş fi rupt/ Decît să-ţi sorb din ochi veninul ce 

l-am supt”. Un fapt interesant este intensitatea crescîndă cu care veninul 

ochilor este asimilat de către eul liric: mai întîi el soarbe, pentru ca 

ulterior înveninarea să fie fără scăpare, apăsătoare : ”veninul ce l-am 

supt”. Această apărare împotriva a ceea ce ar putea dăuna sufletului se 

regăseşte şi în poemul Pentru păzirea auzului. Aşadar, auzul şi văzul sînt 

căile prin care veninul pătrunde în fiinţa eului liric: „Dacă auzi în aer 

cîntare dulce, veche/ O taie chiar cu sila de la a ta ureche/Căci cîntecele-

acestea te-nchină dezmierdării/ […]Slăbănogindu-ţi mintea si mîndra ei 

putere”. Prin urmare, femeia se situează de această dată alături de alte 

plăceri ale vieţii, precum cîntecele, într-o poziţie ofensivă în faţa minţii şi 

„a mîndrei ei putere”. 

În multe poeme femeia nu apare doar ca stăpînă a sufletului eului 

îndrăgostit, ea are putere şi asupra raţiunii acestuia. Fiind înconjurată de o 

aură de venin, femeia poate să lipsească de raţiune mintea îndrăgostitului: 

„Copil cu păr de aur, ce mintea mi-o pierdu”. Substratul negativ al 

farmecului femeii şi lupta eului liric cu acest farmec sînt sugerate prin 

acele „săgeţi ale îndulcirii”, aruncate fără milă spre îndrăgostit printr-o 

sărutare: „Venin e sărutarea păgînei zîne Vineri[…]/Dezbărbătează 

mintea cu vălul amăgirii”. 

Trecînd de la chipul femeii, la femeia trup şi suflet, observăm cum 

numeroasele structuri oximoronice „senin”-„venin”; „dumnezeie”-

„femeie”; „vergin”-„venin” conturează un portret dual al acesteia, fiind 

atît ridicată la rangul de divinitate, cît şi coborîtă în umbra celei mai negre 

înfăţişări. Scrisoarea a V-a este semnificativă în acest sens, Rosa del 

Conte afirmînd că ea reprezintă „un document al unei dezamăgiri ludice 
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ce inspiră sarcasmul cel mai ascuţit faţă de femeie, compasiunea cea mai 

solidară faţă de cel care cade victimă uneltirilor ei”. 

Într-adevăr, Scrisoarea a V-a este o cîntare a femeii veninoase în 

trup şi în spirit, este parcă o încercare de a o demasca, de a înlătura vălul 

feeric ce o înconjoară în ochii îndrăgostitului „Ce iluzii! Nu-nţelegi din a 

ei căutătură/Că deprinderea grimasă este zîmbetul pe gură,/ Că întreaga 

frumuseţe e în lume de prisos/ Şi că sufletul ţi-l pierde fără de nici un 

folos?”. Femeia este datoare pentru existenţa imaginii sale  bărbatului 

care o admiră; este ridicată la rangul de „crăiasă a gîndurilor” , este 

creată, animată fără ca ea să merite: „Şi înveninat de-o dulce şi 

fermecătoare jale/ Ai vedea în ea crăiasa lumii gîndurilor tale”. 

În Venere şi Madonă inferioritatea femeii este subliniată prin 

situarea acesteia într-o relaţie antitetică cu o zeitate. Această antiteză este 

cu atît mai limpede, cu cît este marcată şi structural, versurile aşezate în 

paralel  „Madona dumnezeie/ Cu diadema-i de stele, cu surîsul blînd”  şi 

„palida femeie/ Cu inima stearpă,rece şi cu suflet de venin”, crează parcă 

o prăpastie de netrecut între cele două entităţi. 

Poemul Care-o fi în lume... conturează portretul dual al femeii 

într-o manieră mai subtilă: „Buza ei e dulce, însă-i de venin/ Ochiu-i te 

omoară cînd e mai senin”. În aceste versuri veninul buzelor se află pe 

aceeaşi treaptă a semnificaţiei cu ochiul care omoară; femeia apărînd într-

o primă ipostază cu buze dulci şi cu ochi senini, iar apoi cu buze înmuiate 

în venin şi cu privire ucigaşă. 

Otrăvirea prin privire, capătă valenţă tanatică atunci cînd ochii 

senini se abat asupra îndrăgostitului: „Ochiu-i te omoară cînd e mai 

senin”.  

Antropomorfism, poem alegoric, aduce în atenţie, într-o manieră 

comică, un alt aspect al iubirii aflate sub semnul veninului: împlinirea 

trupească a acestui sentiment are drept consecinţă contaminarea iubirii 

iniţial pure. În acest sens, bătrîna găină aduce ca exemplu, în faţa unei 

tinere puicuţe îndrăgostite,  „tirania” rîndunelelor care se iubesc întru 

totul:  „Şi apoi la miezul nopţii îi aud făcînd buclucuri/Sărutîndu-se cu 

ciocul, drăgostindu-se-ntre ele”. Totodată, împlinirea trupească a iubirii 

naşte în poemul nostru gelozia; cocoşul Sultan văzîndu-şi tînăra găină cu 

un altul, provoacă un duel sîngeros: „Cu curagi el se ridică/ Creasta-i 

roşă se-nvenină” . 
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Veninul şi înveninarea nu apar în opera eminesciană doar cu 

scopul de a sugera stilistic un cadru negativ, aceste cuvinte sînt folosite şi 

pentru a hiperboliza trăirea sentimentului de iubire. În acest sens este 

semnificativă poezia O dată te văzusem, deoarece structura „Înveninat 

necaz”, ca o definiţie a iubirii actuale, pune în umbră iubirile din trecut, 

acestea fiind „numai o părere”, ceva infinit mai mic faţă de necazul, 

iubirea, de astăzi. Veninul nu se mai încadrează aici în sfera iluzoriului 

sau a durerii, ci devine un potenţator al imaginii iubirii.  

Acelaşi fenomen îl întîlnim şi în Pierdută pentru mine, zîmbind 

prin lume treci..., unde veninul potenţează importanţa iubitei în viaţa 

eului liric: „veninu-amărăciunii şi anii-mi pustiiţi/În cumpănă uşori-s pe 

lîng-al tău capriţ”. Eul liric îşi pune însemnătatea propriei vieţi în 

cumpănă cu un „capriţ” al iubitei, ajungînd la o concluzie care 

hiperbolizează imaginea iubitei în comparaţie cu cea a eului liric”Tu eşti 

odorul lumii şi eu mă simt nimic”. 

Dacă în prima parte am vorbit despre imaginea duală a femeii; 

îndrăgostirea ca înveninare, dar şi ca leac; încercarea de a scăpa din 

lanţurile unui amor crud prin demascarea femeii, cît şi despre cum iubirea 

poate fi element potenţator al actului creator, iar creaţia o piedică în faţa 

iubirii, în cea de-a doua parte mă voi opri asupra felului în care eul liric se 

regăseşte şi se raportează la propria-i poezie; asupra imaginii socialului şi 

a sorţii poporului în timpuri vitrege, cît şi asupra spiritualităţii manifestate 

în religie; toate acestea stînd sub semnul poetic al veninului. 

Îndepărtîndu-ne de sfera iubirii şi păstrînd atenţia asupra eului 

liric, putem vorbi despre înveninare în cadrul a trei relaţii: eu liric-creaţie; 

eu liric-societate; eu liric-spiritualitate.  

Poemul Cînd priveşti oglinda mării... cuprinde o imagine a felului 

în care eul liric se vede pe sine în relaţie cu cadrul natural descris în prima 

parte a poemului; micul univers eminescian ce se oglindeşte asupra mării, 

format din „al luncei vînt de vară” şi „Ţărmuri verzi şi cerul sărei”, pare 

că se restrînge în chip distorsionat în marea interioară a eului liric: „De-ai 

pătrunde c-o privire/Al meu sîn,/Să vezi marea-i de mîhnire/Şi venin”. 

Astfel, „Un minut dacă te-ai pierde,/Tu, măcar/ Sub noianul mării 

verde/Şi amar” drumul către fiinţa eului liric s-ar contura, întrucît el ne 

invită să privim în al său „sîn” aşa cum privim „oglinda mărei” , totul 

pentru a-l descoperi; „Suflet mort, zîmbiri senine/Iată eu.”  
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În poemul Îmbătrînit e sufletul din mine unul dintre motivele 

centrale este plînsul, acesta fiind idealul spre care tinde eul liric pentru a 

afla eliberare de dureri: „De-aş avea lacrimi, plînge de-aş 

putea!/Durerea cea mai crudă, cea mai mare/Aflînd o formă, află 

uşurare”. Aflăm tot de aici faptul că cei nu pot plînge poartă în ei”vecia-

ntreagă de dureri şi chin”; eul liric fiind unul dintre aceştia, îşi găseşte 

alinare numai prin propriul cînt. Poezia devine lacrima eului liric, a celui 

care nu poate plînge. Astfel, instanţa lirică îşi află impuls creator în 

propria-i suferinţă, acest lucru fiind subliniat şi în poemul Odin şi poetul: 

„Au nu ştiu ei cu toţii/Că dacă vor seca a mea durere/Cu mîngîieri-

atuncea şi izvorul/ De cînturi va seca...” Totodată, poezia are rol curativ 

şi asupra cititorilor săi „Voi le citiţi ca să puteţi a plînge/Căci prin izvor 

de lacrimi mor dureri”; observăm, astfel, că poezia are un loc mijlocitor 

în relaţia eu liric creator-public, fiind purtătoare a suferinţei eului liric, 

suferinţă care are puterea de a alina, sub forma stihurilor, durerea celor ce 

le citesc. 

În Odin şi poetul publicul este prezentat într-un mod ironic, 

poezia pierzîndu-şi esenţa pe buzele acelor „juni nătîngi cu ţigarete-n 

gură”, cum vedem în următoarele versuri: „Să reciteze versuri de-ale 

mele/Spre-a coperi cu-espresia adîncă/Unei simţiri adevărate-nişte 

mofturi”. Într-un dialog al eului liric-poet cu Decebal, oamenii „cetăţii 

vechi Sarmisegetuza” îşi pierd strălucirea în vremurile poetului, fiind 

descrişi „Mai slabi, mai fără suflet, mai mişei/ Romani sau daci, daci sau 

romani/Nimic n-aduce aminte de-a voastră mărire”. 

Într-o notă mult mai ironică şi mai dispreţuitoare apare critica 

asupra  societăţii înalte în Scrisoarea a III-a . În aceeaşi manieră este 

prezentat trecutul glorios sub sceptrul lui Mircea cel Bătrîn, pentru ca 

ulterior interogaţia retorică şi plină de sarcasm „Au prezentul nu ni-i 

mare?” să anticipeze ilustrarea unei societăţi politice bolnave moral: „Au 

de patrie, virtute, nu vorbeşte liberalul/De ai crede că viaţa-i e curată ca 

cristalul?”. Însă, cea mai mare ocară adusă „urmaşilor Romei” este aceea 

că vorbele lor sînt precum merele stricate, contaminează cu răutate totul 

în jur: „La tovarăşii săi spune veninoasele-i nimicuri/Toţi pe buze-avînd 

virtuţi, iar în ei monedă calpă”. 

Andrei Mureşanu (Tablou dramatic într-un act) prezintă 

consecinţele traiului într-o astfel de societate dintr-o perspectivă în care 

răspunzătoare pentru tot veninul, toate relele din lume este o forţă divină 
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malefică, eul liric meditînd astfel: „[…]îmi vine-a crede că sîmburele 

lumei/E răul. Cartea lumii d-eternă răutate/ E scrisă şi-i menită” . Făcînd 

parte din acest univers, aflat sub stăpînirea acestei forţe divine, este 

imposibil ca eul liric să rămînă în afara înveninării, să nu conţină sămînţa 

creatoare a răului, singura dorinţă a acestuia fiind să se purifice, să iasă 

din această sferă a maleficului:  „Atît venin în suflet, şi-atît amar în 

gînd/Încît dac-aş putea-o ca să răsuflu-adînc/Şi bine-aş învenina vremea 

în care-s osîndit/De a trăi.” În prima variantă a poemului, accentul se 

pune pe soarta poporului înveninat de cruda-i soartă, aceea de a se afla 

sub dominaţia altor popoare: „O! Toată ţara asta ai dat-o altor 

popoare/Încît altar să-şi facă poporul tău loc n-are”, întreaga suferinţă 

oglindindu-se în ochii poporului „Privirea lui e cruntă şi lacrima venin.” 

În rîndurile de mai sus am văzut cum se manifestă înveninarea în 

relaţiile eului liric cu actul creator şi cu societatea. Urmează să ne 

îndreptăm atenţia asupra unui aspect ce ţine de spiritualitate în cadrul 

creştinismului, poemul Învierea fiind semnificativ. 

Încă din începutul poeziei aflăm „Că moartea e în luptă cu 

vecinica viaţă,/ Că de trei zile-nvinge cumplit muncindu-şi prada” şi 

sîntem introduşi în universul Învierii lui Iisus Hristos. În acest poem 

înveninarea nu mai este doar o simţire, ci devine act sigur, transfigurîndu-

se într-o moarte efectivă. Ulterior moartea pare că învinge: „Peirea, 

Doamne sfinte,căzu în orice colţ/Înveninînd pre însuşi izvorul de vieţe”. 

Totodată, verbul la gerunziu „înveninînd” are rol stilistic de a pune în 

evidenţă puterea morţii, făcînd-o parcă de neînvins. Dar, iată, cu atît mai 

mare este bucuria „cînd din mormînt răsare Christos învingător”, 

moartea îşi pierde puterile, izvorul de venin seacă, locul fiindu-i luat de 

„izvorul de vieţe” 

Concluzionînd, acest semn poetic al veninului oferă nuanţe noi şi 

poate  neaşteptate unor poezii din lirica eminesciană, fiind deseori şi o 

cheie de interpretare a întregului text, aşa cum am încercat să dovedesc 

mai sus. 

Principalele atribuţii ale veninului şi ale înveninării, în sfera 

iubirii, sînt de a ilustra o altă faţă a îndrăgostirii, una pusă sub semnul 

unui amor crud: „Săgeata doar a crudului amor/În suflet mi-o împlînt 

încet-încet/ Şi simt veninul pătrunzînd adînc”; „veninul ce l-am supt”; de 

a sublinia dualismul firii femeii, în special imaginea negativă a acesteia în 

realitatea conceptuală a îndrăgostitului: „Nimica, doar icoana-ţi, care 
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mă-nvenină/ Nimic, doar suvenirea surîsului tău blînd.”; „Venin e 

sărutarea păgînei zîne Vineri”; „Şi înveninat de-o dulce şi fermecătoare 

jale/ ai vedea în ea crăiasa lumii gîndurilor tale”; „Buza ei e dulce, însă-i 

de venin”; de a sublinia consecinţa unei iubiri pasionale, anume gelozia: 

„Cu curagi el se ridică/Creasta-i roşă se-nvenină”, dar şi durerea 

neîmplinirii amorului, durere care are ca finalitate  dorinţa eului liric de a 

pleca din această lume: „Căci eu îmi vărs acum veninu-n vînt,/[…] Spre 

casa cea din patru scînduri plec”. Acest semn poetic este folosit şi pentru 

sugera stilistic o imagine hiperbolizată, atît a iubirii prezente: „înveninat 

necaz”, în comparaţie cu cele ale trecutului, cît şi a femeii iubite: 

„Veninu-amărăciunii şi anii-mi pustiiţi/În cumpănă uşori-s pe lîng-al tău 

capriţ”. Trecînd în cel de-al doilea plan, al lumii eului liric, veninul va 

deveni un element component al fiinţei sale: „De-ai pătrunde c-o privire 

al meu sîn/ Să vezi marea-i de mîhnire şi venin”, ulterior accentul 

fixîndu-se şi asupra unei însuşiri a societăţii corupte „La tovarăşii săi 

spune veninoasele-i nimicuri”. Totodată, veninul este înţeles într-un sens 

metafizic, fiind o caracteristică ce ţine de divinitate, care se regăseşte şi în 

eul liric-creaţie a acestui rău: „Atît venin în suflet, şi-atît amar în gînd”, 

dar şi asupra unui popor aflat sub stăpînirea altora: „Privirea lui e cruntă 

şi lacrima venin”. Înveninarea în înţelesul unei morţi fizice a instanţei 

divine încheie şirul analizei: „Peirea, Doamne sfinte, căzu în orice 

colţ,/Înveninînd pre însuşi izvorul de vieţe”, dar nu şi al înţelesurilor care 

pot fi adăugate operei eminesciene prin interpretarea acestui semn poetic, 

întrucît cupa cu venin a poetului nostru rămîne mereu plină pentru cei ce 

ştiu să-i caute izvorul.  
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Abstract 

This work is dealing with analysis of the contexts in which there 

can be found the poetic concept of “venom”. The discourse involves some 

of the central parts in terms of Eminescian themes as love, spirituality, 

the woman in general and the poetry itself.  
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RAUL SĂRAN 

Anul I, Timișoara 

Venin și Eidos 

Evoluția eminescologiei ca ramură de sine stătătoare a criticii 

literare românești a cunoscut o amplă accentuare în ultimele decenii, 

aceasta axîndu-se pe revelarea unor noi dimensiuni ale universului poetic 

eminescian, precum și pe validarea unor noi perspective în ceea ce 

privește structura și complexitatea poeticii marelui „romantic întîrziat”. 

Abordarea liricii eminesciene, atît a celei antume, cît și a celei postume, a 

cunoscut o schimbare de paradigmă odată cu evoluția curentelor 

filosofice, actualizînd astfel noi dimensiuni existențiale ale acesteia și 

mizînd pe o perpetuă cercetare și descoperire a actualității creațiilor lui 

Eminescu, precum și pe o raportare a acestora la noile teorii filosofice 

elaborate în decursul ultimului secol. Una dintre cele mai prolifice ramuri 

ale eminescologiei o reprezintă critica fenomenologică, această nouă 

perspectivă mizînd pe o viziune mai degrabă cogitativ-eidetică de tip 

transgresiv. 

Bazele discursului fenomenologic sînt stabilite în lucrarea 

Fenomenologia spiritului a lui Hegel, care decelează o cale de atingere a 

cunoașterii absolute, în fază incipientă, prin intermediul conștiinței: 

„Conținutul concret al certitudinii sensibile o lasă să apară nemijlocit ca 

fiind conștiința cea mai bogată, anume ca o cunoștință de o bogăție 

infinită [...] Ea spune despre ceea ce cunoaște doar atît: că este; iar 

adevărul ei conține ființa lucrului; la rîndul ei, conștiința nu este în 

această certitudine decît ca Eu pur” (Hegel, 1965: 59). În această direcţie, 

Hegel stabileşte ulterior aspectul fundamental de la care pornește 

cercetarea fenomenologică: „Obiectul este însă adevărul și esența; el este, 

indiferent dacă e cunoscut sau nu; el rămîne, chiar dacă nu e cunoscut; 

cunoașterea însă nu este, dacă nu este obiectul. Obiectul trebuie deci 

considerat, spre a vedea dacă în certitudinea sensibilă însăși el este de fapt 

o atare esență, drept care el este dat de această certitudine; dacă este 

concept al său, de a fi esența, corespunde felului în care obiectul este dat 

în ea.” (Ibidem: 60). Viziunea asupra conceptului de fenomenologie 

capătă însă noi dimensiuni și semnificații prin intermediul scrierilor lui 
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Edmund Husserl, care avea să pună bazele fenomenologiei 

transcendentale în Meditații carteziene. 

Avînd drept punct proxim meditațiile lui René Descartes, Husserl 

stabilește drept fază inițială a cunoașterii fenomenologice ceea ce el 

numește „cogitațiile”, primele date cu caracter absolut ale cunoașterii, 

trăite în mod conștient: „Lumea nu este în general pentru mine nimic 

altceva decît ceea ce există și este valabil pentru ființa mea într-un astfel 

de cogito. Întregul ei sens universal și particular, valabilitatea existenței 

sale [Seinsgeltung] ea le primește exclusiv de la astfel de cogitații.” 

(Husserl, 1994: 51). Ulterior, Husserl elaborează principiul de bază al 

determinării cunoașterii absolute, și anume metoda reducției 

transcendental-fenomenologice ca „metodă fenomenologică 

fundamentală” (Ibidem: 52). Obiectul în cauză are astfel menirea de 

„ghid” pe drumul transcendental „dat în mod nemijlocit, de la care 

reflecția se întoarce către modul respectiv de conștiință, precum și către 

orizonturile de moduri potențiale incluse în acesta, iar mai apoi către 

acele moduri în care obiectul s-ar putea prezenta conștiinței și altfel decît 

în calitate de obiect identic în unitatea unei posibile vieți a conștiinței.” 

(Ibidem: 83). Stabilind criteriul fundamental pe care se reliefează 

structura teoriei sale privitoare la aceste noi orizonturi ale cunoașterii, 

Husserl duce mai departe ideea hegeliană în cadrul celor cinci prelegeri 

despre ideea de fenomenologie, unde acesta abordează problematica 

esenței cunoașterii, apropiindu-se de un așa-zis stadiu final: „Pe de altă 

parte, în însăși esența sa, cunoașterea este cunoaștere a obiectualității, și 

ea este cunoaștere de acest fel prin sensul ei imanent, prin care ea se 

raportează la obiectualitate.” (Husserl, 1993: 72). Filosoful german aduce 

în prim-plan, în cadrul celei de-a doua prelegeri, conceptul de ființare 

dată: „Orice trăire intelectivă și orice trăire în genere, întrucît se 

realizează ca atare, poate să devină obiectul unei intuiții și al unei 

comprehensibilități pure, și, în această intuiție, ea este un dat absolut. Ea 

ne este dată ca ceva existent, ca un «Dies-da» (un fapt concret), de a cărui 

existență nu are nici un sens să ne îndoim.” (Ibidem: 81). Ulterior, în 

articolul Fenomenologia, filosoful stabileşte diferența dintre 

fenomenologia psihologică și cea transcendentală, un element capital în 

această incursiune treptată către absolutul fenomenologic, și anume 

esența: „Fenomenologia pur psihologică coincide, într-o anumită măsură, 

cu fenomenologia transcendentală, cu deosebirea că, prin ceea ce 
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consideră ca fiind pur fenomenologic în orice expresie ea înțelege o dată 

ceea ce este sufletesc, un strat existențial înlăuntrul lumii naturale, iar altă 

dată subiectiv-transcendentalul, în care își află originea sensul și 

valabilitatea existenței acestei lumi.” (Ibidem: 137). De aici, trecînd dintr-

un plan sensibil spre unul inteligibil, urmînd calea transcendentă și 

aplicînd reducția fenomenologică, Husserl ajunge la o conștiință 

constituantă a cunoașterii, o cunoaștere eidetică (am putea, de asemenea, 

s-o numim o metacunoaștere), prin intermediul căreia filosoful stabilește 

ca dominantă indispensabilă a sistemului său filosofic conceptul de 

„eidos”, esența imuabilă și imanentă a lucrurilor. Ceea ce în filosofia lui 

Platon sau, ulterior, în cea a lui Aristotel desemna o particularitate a 

conceptului de formă, în viziunea husserliană „eidosul” vine ca o 

desăvîrșire a unui sistem filosofic bazat pe empirism (în fază inițială), 

cogitație, ființare pură și reducție fenomenologică de tip transcendental, 

semnificînd o proiecție transgresivă a absolutului inteligibil. 

În cadrul unei analize complete și pertinente din punct de vedere 

fenomenologic a poeticului eminescian este necesară o incursiune în 

studiul Eminescu, aparținînd lui Eugen Todoran. Configurînd poeticul ca 

o formă a spiritului, un „sens al expresiei într-un plan vertical” (Todoran,  

1972:  539),  criticul  remarcă  o  stratificare  succesivă  a  semnificațiilor  

în  ceea  ce privește dominantele unei analize fenomenologice a genezei 

gîndirii poetice eminesciene, unde „metoda structurală trebuie să cedeze 

locul unei fenomenologii a poeticului, care privește geneza gîndirii 

poetice în forța expresivă a cuvîntului, printr-o întoarcere la cuvîntul 

sensibil în el însuși, din a cărui sens se dezvoltă imaginea poetică, în 

planurile succesive a expresivității poetice. Deci analiza fenomenologică 

va trebui să cuprindă în structura poeziei eminesciene straturile succesive 

în care este cuprins sensul expresiei ce se naște în gîndirea poetică odată 

cu geneza poeziei” (Ibidem). Nu întîmplător, Todoran alege ca punct de 

reper fenomenologia husserliană menționată anterior, pentru a putea 

dezvolta, pe modelul acesteia, o concentrare a eidosului în plan poetic 

prin validarea unei reducții eidetice, însă „ca o depășire a ei, ca 

fenomenologie a poeticului, pentru a nu se uita esența din cauza structurii, 

în intuiția sensurilor multiple încifrate în jocul semnificantului, ca eidosul 

structurii poetice, în care se deschide «lumea» poetului” (Ibidem: 543). 

Această lume sugerează un „orizont de anticipații pentru toate sensurile 

posibile ale poeticului, un orizont al «nedeterminării», întrucît 
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corespondența dintre lumea reală și dublul ei imaginar este în gîndirea 

poetică” (Ibidem), ceea ce Émile Bréhier numește o „metodă 

alegorizantă”, prin care, spune Todoran, „imaginile fiind date, le 

considerăm ca simbolizînd idei și apoi construim idei, pe care ele le 

simbolizează, refăcînd, în sens invers, procesul prin care ele au devenit 

simboluri. Procedeul este dat în mecanismul gîndirii care pleacă de la 

imagine pentru a se ajunge la idee” (Ibidem: 544). Aplicînd acest „sens 

invers” asupra poeticii eminesciene, acesta nefiind altceva decît însăși 

metoda reducției fenomenologice teoretizată de Husserl, ajungem, treptat, 

datorită acestor planuri succesive, la esența absolută, stabilind astfel o 

configurație transgresiv-eidetică a universului poetic eminescian: 

„Fenomenologic vorbind, aceasta este lumea ca eidos, descoperită în 

evidența poeticului prin jocul liber al ideilor ca imagini, în care 

metaforele dominante, «vîrfuri» în structura poeziei […] sînt niște 

«rădăcini» în «totul» interior al gîndirii poetice, prin ele fiind sesizată 

viața de conștiință în și prin care lumea obiectivă există pentru poet, 

valorînd ca experiență a lui în nedeterminarea unui orizont deschis, în 

unitatea «lumii» singulare a poeziei lui”. (Ibidem: 561). 

Pentru a putea stabili eidosul poeticii eminesciene, este imperios 

necesară o incursiune printre simbolurile definitorii pentru lirica acestuia, 

sau, altfel spus, o stabilire a dominantelor gîndirii eminesciene, „cuvintele 

primordiale”, cum le numește Todoran, care, prin intermediul analizei 

(sau prin intermediul reducției fenomenologice) realizează o „evidență a 

lor în «totul» interior al gîndirii poetice” (Ibidem: 562). Astfel, bazîndu-se 

pe Dicționarul limbii lui Eminescu, Todoran evidențiază inițial „marile 

imagini”, precum haosul, infinitul, cerul sau marea, urmate de 

„corespondentele acestora în plan uman”, și anume durerea, demonul, 

geniul, lumea, asta ca să expunem doar cîteva exemple și, nu în ultimul 

rînd, „simbolurile confidențelor afective ale poetului”, unde se încadrează 

motivele farmecului, lacrimii sau ochilor. Ca viziune de ansamblu, aceste 

imagini compun ceea ce criticul literar român denumește o „«unitate» de 

semnificații poetice, în temele fundamentale ale gîndirii lui poetice” 

(Ibidem). Pentru a putea aplica însă reducția fenomenologică asupra 

poeticului eminescian, este necesară însă identificarea unui simbol 

definitoriu, care să cuprindă toată această evoluție a sensurilor posibile 

dinspre empiric spre transcendent, de la semnificațiile concrete înspre un 

plan metafizic. Parcurgerea tuturor acestor straturi poetice are funcţia de a 
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atinge acea forță expresivă a cuvîntului care vizează însăși geneza 

poeticului, manifestată prin desăvîrșirea conștiinței constituante a 

poeticului însuși, prin ceea ce am stabilit ca fiind eidosul în sine. Acest 

simbol, situat în zona „de graniță” dintre marile imagini și 

corespondentele acestora în plan uman, oscilînd între cele două de-a 

lungul întregului  univers  liric  eminescian,  cu  valențe  atît  în  lumea  

sensibilă,  cît  și  inteligibilă  și reprezentînd un factor indispensabil 

pentru revelarea eidosului poeziei lui Eminescu, îl reprezintă însuși 

simbolul veninului. 

Stratificarea succesivă a planurilor meditativ-transcendentale ce 

alcătuiesc opera eminesciană este vizibilă odată cu aplicarea procesului 

de reducție fenomenologică asupra liricii „romanticului întîrziat”. Se 

remarcă astfel prezența unui nucleu compact, în interiorul căruia, pornind 

de la imaginea definitorie, se ajunge, treptat, prin adăugarea de noi 

sensuri și tranziția acestora din planul concret în cel metafizic, la esența 

conștiinței constituante eminesciene. În fază inițială, universul poetic 

eminescian vizează problematica veninului drept o expresie a concretului, 

în care acest simbol reprezintă o condiție validată empiric și care se 

răsfrînge asupra unei stări imediate, accentuînd dimensiunile suferinței, 

precum regăsim în poezia În liră-mi gene și suspin-un cînt. Aici, 

„veninu-n vînt” corespunde unei prime faze a reducției fenomenologice 

exprimate de Husserl și reluate la nivel poetic de Todoran, subliniind 

existența veninului cu sensul său propriu, acel „Dies-da”, un fapt concret 

care există în sine și pentru sine și a cărui existență este de o certitudine 

absolută, venind în contact cu universul poetic și pe o cale a valabilității 

empirice, avînd drept punct de plecare o experiență eminamente pură: „În 

liră-mi geme și suspin-un cînt,/Căci eu îmi vărs acum veninu-n vînt” 

(Eminescu, 1995, 72). De altfel, putem afirma că acest poem prezintă 

veninul în stadiul provizoriu de cogitație, un prim element cu caracter 

absolut al cunoașterii, trăit în mod conștient și, nu în ultimul rînd, 

individual, marcînd veninul drept un element al suferinței, o manifestare 

cu valențe distructive, care alterează percepția asupra vieții și a 

Universului în general. Cîntul eminescian vine aici ca un element 

complementar în cogitația veninului, sintetizînd caracterul iminent al 

morții printr-o puternică imagine a suferinței și decadenței. O primă 

constatare a caracterului iminent al morții alterează echilibrul perfect al 

vieții ca o perpetuă stare extatică, constituind un prim-pas al unui proces 
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meditativ, avînd drept punct de pornire experimentul și „instalarea” într-o 

primă fază a conștiinței constituante a acestui element definitoriu pentru 

poetica eminesciană. Rezumînd aceste detalii, ne aflăm în faza incipientă 

a reducției de tip fenomenologic, unde veninul, ca element egologic, 

constituie baza cogitației care stabilește un prim dat absolut, pe baza 

căruia se ajunge, treptat, spre eidos. 

Al doilea pas în drumul spre esența absolută a cunoașterii îl 

constituie veninul în ipostaza de ghid transcendental, simbolul universului 

poetic depășind astfel faza de cogitație și ajungînd într-o fază superioară, 

unde primește valențe transcendentale, încadrîndu-se într-o sferă a unei 

meditații metafizic-transgresive. Acest al doilea stadiu al reducției 

fenomenologice de tip husserlian aplicată asupra poeticii eminesciene se 

răsfrînge asupra unor poezii precum În van căta-veți ori Pierdut în 

suferință, unde simbolul veninului atinge un nivel superior al meditației, 

oscilînd perpetuu între dimensiunea concretă a existențialului poetic și 

cea abstractă, transcendentală, depășind stadiul de cogitație și înscriindu-

se astfel într-o categorie ideatică preliminară. În van căta-veți aduce în 

prim-plan ideea de venin ca element oscilant între concret și abstract, 

între sensibil și inteligibil, înclinînd spre o transcendență cu valențe 

distructive care amenință să acapareze întregul univers poetic, subliniind 

astfel iminența sfîrșitului: „În van căta-veți ramuri de laur azi,/În van 

căta-veți mîndre simțiri în piept./Toate trecură:/Viermele vremilor roade-

n noi” (Ibidem: 240). Pierdut în suferință, în schimb, „aruncă” poeticul, 

prin intermediul veninului, spre neant. Empirismul cogitației veninului ca 

element al neputinței, imposibilitatea devenirii și a desăvîrșirii în plan 

ideatic, sesizarea zădărniciei și terorii instaurate atît la nivel fizic, cît și 

psihic, accentuîndu-se astfel dimensiunile tragicului existenței, produc un 

semnificativ dezechilibru în cadrul poeticului, manifestîndu-se o 

puternică repulsie față de lumea sensibilă, concretă, astfel încît trecerea 

spre inteligibil, realizată cu sprijinul veninului, să fie una bruscă și lipsită 

de orice urmă de compasiune. Condiția poetică devine un blestem, iar 

suferința geniului, un echilibru catalizator între cele două lumi, un rău 

necesar, o autoflagelare izbăvitoare: „Pierdut în suferința nimicniciei 

mele,/Ca frunza de pe apă, ca fulgerul în haos/M-am închinat ca magul 

la soare și la stele/Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos;/Nimic să 

nu s-audă de umbra vieții mele,/Să trec ca o suflare, un sunet, o scînteie” 

(Ibidem: 112). Din acest punct, poeticul eminescian suferă o primă stare 
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de metamorfoză, veninul contribuind ca un catalizator eidetic al 

conștiinței foste cogitative, actualmente în stadiu de tranziție. Percepția 

universului poetic este profund afectată de aceste noi dimensiuni conferite 

prin reducția fenomenologică asupra veninului, care trece dincolo de o 

simplă stare melancolică, atingînd noi dimensiuni ale suferinței atît printr-

o stare de incertitudine, cauzată de o disfuncționalitate a unui aparent 

echilibru existențial, precum și de o pierdere treptată a identității de sine. 

Această procesualitate a devenirii sinelui, pornind de la caracteristicile 

elementare ale poeticului (în special dualitatea sensibil-inteligibil, 

prezentă în cazul de față), determină virajul poeticii eminesciene spre o 

introspecție duală, de tip antropomorfic-revelatoare, înclinînd balanța, de 

aici înainte, spre transgresivitate. Conștientizarea caracterului efemer al 

existenței provoacă, în acest caz, o profundă meditație filosofică asupra 

conceptelor de viață, respectiv moarte, ideea condamnării la un neant 

etern accentuîndu-se atît odată cu agonia în cadrul unei lumi sensibile din 

ce în ce mai inerte, cît și cu începutul unei treptate agonizări la nivel 

inteligibil, punînd astfel bazele următorului pas al reducției veninului în 

plan eidetic. 

Următorul pas în cadrul analizei fenomenologice a veninului în 

poetica eminesciană îl reprezintă evoluția veninului la stadiul de ego 

transcendental. În acest stadiu, simbolul analizei noastre fenomenologice 

ajunge într-un stadiu de ființare, așa cum se remarcă în poezia O, stingă-

se a vieții. Acest al treilea și, în urma reducției aplicate, ultim stadiu 

înainte de scopul nostru final, poeticul eidetic, vizează universul 

eminescian drept un spațiu în care meditația atinge un nivel aproape 

desăvîrșit al paroxismului. Regăsim aici o metamorfoză foarte accentuată 

a veninului, acesta trecînd din stadiul de ghid transcendental și simbol în 

stadiul de metasimbol, acționînd ca un agent fenomenologic de sine 

stătător, consolidîndu-se într-un element definitoriu și indispensabil 

percepției liricii lui Eminescu, acel „vîrf” în structura poeziei, cum îl 

denumea Eugen Todoran. Vizînd o detașare totală de lumea sensibilă și 

refugiindu-se într-un inteligibil mistuitor, însă de o voluptate de-a dreptul 

amenințătoare, ego-ul transcendental, reprezentat prin această nouă formă 

a veninului, consolidează o viziune transgresivă și, cu riscul de a păși pe 

un teren minat, ușor nihilistă asupra existenței, manifestînd o vădită 

repulsie în plan spiritual față de orice element particular care validează 

orice scop în sine: „Zadarnică, pustie și fără înțeles/Viața-mi nu se leagă 
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de-un rău sau de-un eres./Eu nu mă simt deasupra și nu sînt dedesupt,/Cu 

mine nu am luptă, cu lumea nu mă lupt” (Ibidem: 243). Acționînd ca un 

mecanism de sublimare a oricărei forme concrete și realizînd o viziune 

antagonică asupra oricărei forme de existență, veninul, ca element 

imuabil, surclasează natura duală existentă în planul anterior, evoluînd 

spre o formă pe deplin metafizică, situată sub semnul unei aparente 

resemnări datorate incapacității de a surprinde scopul suprem, o ființare 

mai presus de ființă (ceea ce Heidegger, unul dintre discipolii lui Husserl, 

numește, în Ființă și timp, acest concept Dasein, cu sensul de ființă întru 

ființă). Se produce astfel o proiecție într-un abstract nedefinit a unui 

element care îndreaptă poeticul eminescian spre o zonă malignă din 

punctul de vedere al percepției, însă definitorie în cadrul formării 

conștiinței constituante a poeticului eminescian: „Să țin numai la ceva... 

oricît ar fi de mic.../Dar nu țin la nimica, căci nu mai cred nimic.” 

(Ibidem). Odată trecut și acest prag, rămîne de stabilit punctul terminus al 

acestei reducții fenomenologice, și anume eidosul universului eminescian. 

În urma cercetării detaliate asupra acestui atît de complex univers liric, 

concluzia este următoarea: veninul ca element eidetic eminescian rezidă 

în poezia Odă (în metru antic). 

Acest ultim punct al analizei noastre fenomenologice surprinde 

eidosul de natură husserliană într-o operă arhicunoscută a poeticului 

eminescian, însă care cuprinde ansamblul cercetării fenomenologice 

întreprinse pînă acum, întrucît Odă (în metru antic) reunește, în cele cinci 

strofe ale sale, întregul proces amintit adineauri. Debutînd cu o 

conștientizare empirică a dimensiunii concrete a veninului, în ipostaza sa 

de cogitație ca un dat existent, veninul este relevat ca o conștientizare a 

absolutului, o proiecție la nivel concret a suferinței și disperării: „Nu 

credeam să-nvăţ a muri vrodată;/Pururi tînăr, înfăşurat în manta-

mi,/Ochii mei nălţam visători la steaua/Singurătăţii” (Eminescu, 1995, 

84). Strofa a doua aduce însă cea de-a doua dimensiune fenomenologică a 

universului poetic. Aici, veninul suferă o ușoară „mutație” de sens, 

devenind ceea ce am numit „ghid transcendental”, odată cu dimensiunile 

metafizice care îi sînt atribuite simultan cu trecerea din stadiul de 

suferință în spațiul concret la înțelegerea și acceptarea conceptului de 

moarte, acționînd ca un element de echilibru, cel puțin momentan, între 

spațiul concret și cel abstract: „Cînd deodată tu răsărişi în cale-

mi,/Suferinţă tu, dureros de dulce.../Pîn-în fund băui voluptatea 
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morţii/Nendurătoare” (Ibidem). La jumătatea poeziei, întîlnim și al treilea 

stadiu de reducție fenomenologică, respectiv metamorfoza veninului în 

metasimbol, odată ce acesta devine un ego transcendental, element 

exclusiv al inteligibilului și care determină o schimbare de paradigmă în 

cadrul ființării poetice (putem remarca aici prezența a ceea ce Heidegger 

numește Sein-zum-tode, o ființă întru moarte), acest nou element 

acaparînd întregul univers și conferindu-i acestuia dimensiuni relativ 

„apocaliptice” Blestemul transcendental se abate cu o forță paroxistică 

asupra conștiinței eminesciene, revărsînd o suferință asemănătoare 

neantului, aruncînd universul poetic într-o perpetuă și agonizantă 

manifestare a terorii. Chinul vine, așa cum menționam anterior, în 

detrimentul caracteristicilor paradoxale ori antinomice de care ar putea da 

dovadă, drept o instanță supremă a izbăvirii de sine și a desăvîrșirii la 

nivelul conștiinței: „Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus./Ori ca Hercul 

înveninat de haina-i […] Pe-al meu propriu rug, mă topesc în 

flăcări.../Pot să mai re'nviu luminos din el ca / Pasărea Phoenix?” 

(Ibidem). 

În final, veninul ca element eidetic se regăsește în ultima strofă a 

poeziei, unde regăsim esența pură a acestui element al conștiinței 

constituante a universului poetic propus spre analiză. Veninul, ca element 

chintesențial, dat în sine și pentru sine și relevat drept element suprem al 

existenței eminesciene, vine să desăvîrșească ființa eidetică și să 

acapareze în mod integral structura fenomenologică a acestui ansamblu 

poetic. Pentru desăvîrșire, poeticul are nevoie de sine însuși. În acest 

stadiu, veninul trece atît de stadiul de metasimbol, cît și de ființare. Pentru 

ca acest angrenaj să își găsească deplina desăvîrșire, veninul devine însuși 

poeticul în întreaga sa existență, unic scop, alfa și omega, existență 

supremă și constituantă a tot ceea ce este în și pentru sine: „Piară-mi 

ochii turburători din cale,/Vino iar în sîn, nepăsare tristă;/Ca să pot muri 

liniştit, pe mine/Mie redă-mă!” (Ibidem). În acest din urmă stih al poeziei 

lui Eminescu, veninul își regăsește desăvîrșirea de tip eidetic, chintesența 

însăși a unui univers poetic de o complexitate copleșitoare, acest 

metasimbol cu caracter fin devenind un element aprioric, exclusiv ideatic 

al conștiinței pure și concentrînd, în existența sa, însăși paroxismul 

agoniei unui întreg univers poetic. Veninul devine astfel unic sens al 

liricii eminesciene, singură cale de evadare din planul concret, al lumii 

sensibile spre spațiul ideal, abstract, inteligibil și spre esența pură a 
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conștiinței poetice. Acesta ajunge astfel o esență concentrată în plan 

fenomenologic prin reducerea a tot ce este la un element imuabil, 

ireductibil și care, în calitatea sa de eidos, concentrează întreaga structură 

poetică eminesciană într-un nucleu procreator, care stabilește 

fundamentul întregii viziuni a lui Eminescu asupra poeticului și dinspre 

care pornesc toate celelalte sensuri întîlnite și menționate anterior. 

Situat la granița dintre marile imagini ale poeticului eminescian și 

corespondentele acestora în plan uman, veninul completează, din punct de 

vedere fenomenologic, o lume poetică impregnată vizibil de meditații 

metafizice, evadări de natură transcendentală, precum și o perpetuă 

căutare a sensului absolut. Metasimbolul veninului desăvîrșeşte, prin 

condiția sa de eidos și plenitudinea de sensuri care i-au fost atribuite în 

cadrul universului poetic, o conștiință poetică de o profunzime aparte în 

cultura autohtonă și de o importanță semnificativă la nivelul 

romantismului european. 
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Abstract  
The following paper tries to offer a different perspective on 

Eminescu's poetry, focusing on one of the more recent domains of 

approach in eminescology, which is the phenomenological critic. Based 

on Husserl's theory of consciousness and the different states that are 

needed to be followed in order to achieve the quintessence of the human 

being, this paper follows the venom, one of the main themes in the Late 

Romantic's poetry, as it evolves throughout four main stages (starting 

from the theories of Rene Descartes, from where Husserl defines the 

cogitation, to the "transcendental guide", the being, a concept developed 

later by Heidegger and, finally, what Husserl calls "the Eidos". The first 

part of the paper contains a brief description of each concept and the 

argument for the choosing of this particular symbol from Eminescu's 

works and the second part is a rather applied one, in which is carefully 

noticed and applied the phenomenological system presented. 

 

Key-words: venom, Eidos, Husserl, phenomenology, 

consciousness. 

 



 

ANDREEA ȘTEFANA STOICA 

Anul III, Suceava 

MARIA HABUR 

Master I, Suceava 

VOICHIȚA ANASTASIA MUTESCU 

Anul III, Suceava 

Venin ştiind că este sărutul zînei Vineri 

În aparenţă, la baza întregului poem Venin şi farmec stă un joc al 

antinomiilor complementare; în realitate e vorba de nişte ciudate 

antinomii sinonimice sau sinonimii antonimice rezultate din suprapunerea 

în bună măsură a sferelor semantice ale celor două cuvinte. Ambiguitatea 

sensurilor se sprijină pe o ambiguitate realizată la nivelele anterioare de 

conţinut: desemnare şi semnificaţie. Semnificaţiile cuvîntului venin în 

limba română (cf. Academia Română, 2010: 327-329) se suprapun cu 

cele ale corespondentului său din latină venenum, veneni (cf. Guţu, 1983: 

1286). Zonele de suprapunere cu semnificaţiile cuvîntului farmec vin 

probabil din faptul că venin are la origine cuvîntul *wenes-no- însemnînd 

în proto-indo-europeana comună „dorinţă”, „senzualitate”, „iubire”. 

Cuvîntul farmec (cf. Academia Română, 2010: 64-65) vine în 

română, prin intermediul lat. pharmacum, din grecescul φάρμαχον, a 

cărui primă semnificaţie e tocmai aceea de ,,venin’’.  

Acelaşi polisemantism este prezent şi în Dicţionarul limbii poetice 

a lui Eminescu: venin are semnificaţiile 1. (fig.) „răutate, ură”, 2. „mînie, 

furie, durere, necaz.”, în timp ce farmec dezvoltă accepţiile: 1. „vrajă”, 2. 

„frumuseţe, armonie” 3. „desfătare, plăcere, încîntare” (Vianu, 1968: 199-

587). Însă principala lor caracteristică semantică, aceea de a fi 

concomitent sinonime şi antonime, nu este surprinsă în dicţionarul 

coordonat de Tudor Vianu.  

În imaginarul poetic eminescian, descoperim un spaţiu lingvistic 

complex în care cele două semne poetice ale veninului, respectiv ale 

farmecului sînt într-o permanentă re-crearea semantică. 

În acest sens, pornind de la poezia postumă Venin şi farmec, cele 

două motive poetice prezente sugerează în plan afectiv manifestări ale 

voluptăţii şi ale durerii. De pildă, îmbinările oximoronice reprezintă o 
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caracteristică dominantă a poeziei. Acest fapt se poate observa prin 

prezenţa sintagmei zîmbet trist, adică zîmbetul eternului feminin sau 

zîmbetul Giocondei: „Venin şi farmec port în suflet,/ Cu al tău zîmbet 

trist mă pierzi”. De asemenea, prezenţa verbului polisemantic a pierde 

(mă pierzi) cu sens de a pierde pe cineva sau ceva, a da pierzării, a 

ucide, dar şi a fi copleşit de o emoţie puternică, relevă aceeaşi 

ambiguitate. Sentimentul timpului trăit de poet în actul de creaţie este cel 

al prezentului continuu: port, mă pierzi, nu ʼnţelegi, eşti, pot spune, nu e. 

Folosirea prezentul etern poetic tentează o sinteză cît mai completă a firii 

prin intervenția necesară a unui factor afectiv care să unifice, să facă să 

comunice și să armonizeze eul cu universul. Mai mult, prezentul etern 

este o mișcare infinită de iubire: amor sensibilis et amor intellectualis, 

iubire care se conturează în jurul nemărginitei suferințe. La polul opus, se 

află sentimentul intens al timpului trecut (ai pus) cu o valoare ontologică 

superioară, marcînd durerea, suferința înveșnicită: Și nu ʼnțelegi că ʼn al 

meu suflet/ Dureri de moarte tu ai pus. Astfel, sentimentul erotic 

eminescian este proiectat într-o dimensiune schopenhaueriană sau cum ar 

spune Eminescu: „Trecutul – o feerie înmărmurită, viitoru - umbră” 

(Popa, 1989: 125). 

Poetul îşi exprimă cu multă pregnanţă  metaforică şi expresivă 

trăirile, fapt evidenţiat şi în versul „Și’nveninat de ochii verzi,” precum și 

în poeziile Ah, cerut-am de la zodii „Și îndărătnici ochii verzi” și 

Pierdută pentru mine, zîmbind prin lume treci! „Și de sub frunte ochii 

mai bine i-aș fi rupt/ Decît să sorb din ochii-ți veninul ce l-am supt” unde 

identificăm imaginea cromatică ochii verzi și motivul veninului. Putem 

spune că există un  grai pătrunzător al ochilor în creaţia poetului, mai ales 

cînd vine vorba despre culoarea acestora. Ochii verzi sînt asociaţi unui 

hipnotism subtil, asemenea unui ritual magic. Pe de o parte, verdele este 

atribuit veninului şi posedă o putere malefică, nocturnă, de unde sînt 

legate probabil şi expresiile româneşti: a vedea stele verzi sau a i se face 

verde înaintea ochilor. Pe de altă parte, în cromo-terapie verdele este o 

culoare cu proprietăţi tămăduitoare care produce asupra omului o acţiune 

de calmare şi relaxare. 

Nefericirea, căderea sînt unele dintre principalele determinări, 

motivări ale conştiinţei tragice şi pesimiste a poetului, iar motivul 

veninului reprezintă un reper important în exprimarea poetică. În poezia 

postumă, Care-o fi în lume, prin motivul veninului, poetul conturează 
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chipul iubitei: „Buza ei e dulce, însă-i de venin,” al cărei farmec 

constituie un sentiment mistificator în conştiinţa artistică. În poemul În 

liră-mi geme şi suspin` un cînt, veninul este asociat unor mulţimi de 

gînduri destructive, de care poetul doreşte să se elibereze, dar acest fapt 

nu se poate îndeplini: „Căci eu îmi vărs acum veninu`n vînt/ […] / Şi simt 

veninul pătrunzînd adînc”. În poemul filosofic Cînd priveşti oglinda 

mărei, veninul apare în reflectarea realităţii spirituale a poetului şi descrie 

suferinţa ontologică a acestuia: „Să vezi marea-i de mîhnire/ Și venin,/ Ai 

cunoaşte-atuncea bine/ Traiul meu:/ Suflet mort, zîmbiri senine-/ Iată 

eu.”, iar în poezia antumă Te duci, veninul este caracterizat printr-o serie 

de antinomii: „Astfel veninul tău puternic/  E crud, demonic, dulce e,” sau 

este văzut ca fiind o însușire a iubirii în aceeași manieră oximoronică: 

„Veninul ce ni-l dă amorul/ Ce fioros de dulce e”. 

În ceea ce privește motivul farmecului, Constantin Ciopraga 

constata că ,,farmecul [...] se refuză unui semantism limpede. Farmecul 

feminităţii stă deasupra constatărilor la rece, indefinisabil în perpetuitate: 

Astfel robit de-aceeaşi jale/ Petrec mereu acelaşi drum.../ În taina 

farmecelor sale/ E-un « nu ştiu ce» ş-un «nu ştiu cum»’’ Criticul ieşean 

considera chiar că ,,mintea’’ (= luciditatea) poetului se lasă pradă 

farmecului, din sfera căruia nu mai vrea să iasă: în practicile esoterice, 

acţiunea ascunsă a farmecului coercitiv, transmis de cineva către altul, 

făcătură sau făcut, reclamă – pentru eliberarea de el – o des-facere, tot de 

ordin magic. Astfel de farmece constructive sînt frecvente în basme, însă 

poetul se lasă în voia lor, prins într-un cerc din care nu se poate ieşi; nu 

vrea să iasă!” (Ciopraga, 1990: 192). 

În poemul Venin și farmec, farmecul ființei iubite este sursă de 

durere și chin lăuntric: „Şi nu `nţelegi că `n al meu suflet/ Dureri de 

moarte tu ai pus.” În poezia Vis întîlnim farmecul sub formă de vrajă, o 

contopire de forţe malefice: „Căci pe o insulă în farmec/ Se nalţă negre, 

sfinte bolţi,” iar în poemul Diamantul nordului, farmecul este văzut ca o 

energie mistuitoare „Zadarnic este iubirea ta, june!/ De-un farmec 

legată-i întreaga-mi simţire/ […]/ Oricît mi-ar fi drag ţi-o jur că –mi eşti 

drag/ Un farmec te-opreşte, te leagă de prag”. În Povestea teiului, 

iubirea se concentrează sub incidența vrăjii, a farmecului, a cărui 

influență negativă se răsfrînge asupra gingășiei și purității tinerei fete: 

„Ea privi atunci în jos,/ Trece mîna pe la tîmple,/ Iara inima-i se împle/ 

De un farmec dureros”. 
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În poetica eminesciană ipostaza erotică feminină este asociată 

unor reprezentări mitologice: zîna Vineri, Venera, Venus. Se precizează 

în unele dicționare că există o legătură între numele zeiţei (ce corespunde 

substantivului latin venus) şi termenii venia („favoare, graţie”) şi 

venenum, (care înseamnă, înainte de toate „farmec, vrajă”) (Ferrari, 2003: 

869-870). 

Totodată, în anumite creaţii, zeiţa Venus apare şi sub denumirea 

de Venera (Venus, Veneris). În poezia antumă Venere şi Madonă, poetul 

oscilează între ipostaza venusiană, de Venere şi cea de Madonă. Zeiţa 

Venera, „Venere, marmură caldă, ochi de piatră ce scînteie,” este 

asociată unui demon înveninat: „Eu făcut-am zeitate dintr-o palidă 

femeie/ Cu inima stearpă, rece și cu suflet de venin!”. Cu toate acestea, 

poetul este copleşit de frumuseţea şi de farmecul acestei zeiţe: „Suflete! 

de-ai fi chiar demon, tu eşti sîntă prin iubire,/ Şi ador pe acest demon cu 

ochi mari, cu părul blond”. Astfel, la fel ca în poezia Venin şi farmec, 

există şi în acest poem o contradicţie a trăirilor în care poetul oscilează 

între hedonism şi principiul durerii. 

De asemenea, zeiţa Venera este prezentă şi în poezia Cînd te-am 

văzut Venera în care poetul încearcă să se apere de armele seducţiei 

feminine, ale cărei înlănţuiri venerice îi mărginesc condiţia de geniu: 

„Cînd te-am văzut Venera, atunci am zis în sine-mi […]/ Venin e 

sărutarea păgînei zîne Vineri”. În acest context, imaginea Venerei nu mai 

este asociată iubirii protectoare, ci ilustrează valenţe profund negative. 

Astfel, locul ei este luat de zîna Vineri, din folclorul românesc, fiind 

reprezentarea unei femei văduve şi  rele care nu îngăduie oamenilor să 

facă anumite lucruri în a cincea zi a săptămînii, închinată ei. (Papahagi,  

1979: 480) Aceeaşi perspectivă mitică asupra femeii se regăseşte şi în 

poezia Gelozie: „Venin ştiind că este sărutul zînei Vineri”. 

În concluzie, în creaţia eminesciană întîlnim o realitate vie a 

limbajului, mai cu seamă o realitate vie a cuvintelor într-o nesfîrşită re-

creare. Venin, Venus, Veneris, Vineri, Venera, Verena, Verona, 

Veronica… 
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Abstract 
Apparently, the basis of the whole poem Venom and charm there 

is a game of complementary antinomies; in reality, the poem is about 

some odd antitheses resulting from the overlapping of the semantic 

spheres of those two words.  

In the eminescian imaginary, there is a complex linguistic space, 

where the two poetic marks of the venom and charm are in a permanent 

semantic recreation. So, starting from the posthumous poetry Venom and 

Charm, the presented motifs suggest in affective plan, manifestations of 

voluptuousness and pain. 

In the eminescian poetics the erotic depiction of women is 

associated with mythological representations: fairy Vineri, Venera, 

Venus. In the anthum poem Venere and Madona, the poet oscillates 

between Venus stance and Madonna stance. Just like in Venom and 

charm, there is in this poem too, a contradiction of feelings in which the 

port oscillates between hedonism and pain principle. 

So, in eminescian creation, there is a living reality of language, 

especially a living reality of the words in an endless re-creation. 

 

Key-words: venom, charm, spell, antum, posthumous. 
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MARIANA NASTASIA 

Anul III, Iași 

Elemente de discurs repetat în publicistica eminesciană 

Considerații teoretice  
Plecînd de la modelul bühlerian al limbii ca organon, Eugen 

Coșeriu concepe o lingvistică a textului, care își propune să urmărească 

posibilitățile de realizare și justificare a sensului într-un text, pe baza unor 

categorii corespunzătoare în planul expresiei. Așa cum arată schema 

buhleriană, „sensul rezultă din relațiile prin intermediul cărora semnul 

funcționează în actul de vorbire” (Coșeriu, 2013: 105), însă învățatul de la 

Tübingen nu se mulțumește cu aceste rezultate și urmărește să completeze 

schema cu alte relații care ar contribui la configurarea sensului. 

O critică pe care lingvistul de origine română o aduce 

observațiilor lui Karl Bühler este aceea că autorul nu diferențiază între 

semnul virtual („funcția semnului în limbă”) și cel actualizat („funcția 

semnului în text”), subliniind că funcțiile pe care le propune teoreticianul 

german sînt funcții manifestate în actul de vorbire. Deoarece se revendică 

de la texte concrete, fapt ce îi permite să pătrundă în zonele de adîncime 

ale discursului, Eugen Coșeriu observă că realizarea sensului nu se reduce 

la funcția de reprezentare, ci propune un grup de funcții textuale și de 

evocare, din combinarea cărora rezultă de fapt sensul. Inovația constă mai 

ales în propunerea funcției de evocare, ce reprezintă „posibilitatea de a ne 

referi la ceva cu ajutorul limbii, fără a vorbi propriu-zis despre acest 

ceva” (Coșeriu, 2013: 151). Această funcție se referă la diferitele tipuri de 

relații pe care semnul lingvistic le poate determina într-un text: relații ale 

semnului cu alte semne, relații ale semnului cu semne din alte texte, 

relații dintre semne și lucruri, relații dintre semne și cunoașterea 

lucrurilor, cadre.  

Pornind de la această varietate de relații semnice, ne vom opri 

asupra raportului dintre semnul lingvistic și semne aparținînd altor texte. 

Considerăm că o discuție referitoare la problema discursului repetat și la 

cea a tradițiilor discursive (care se încadrează aici) ar fi interesantă, 

urmînd să raportăm observațiile de natură teoretică la publicistica 

eminesciană, în vederea unui exercițiu de identificare în textele 
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redactorului de la „Timpul” a unor elemente care se înscriu pe această 

linie și a finalităților retorice pe care acestea le au. Trebuie semnalat 

faptul că publicistica eminesciană nu a făcut pînă acum obiectul unor 

analize mai ample cu mijloacele lingvisticii textului. 

 

Potențialul modelului coșerian  
Teza coșeriană care stă la baza discuției despre tradiții discursive 

poate fi foarte bine urmărită în Lecții de lingvistică generală, unde marele 

învățat propune tratarea diferită a două tipuri de tradiții considerate în 

sincronie– tehnica liberă a discursului și discursul repetat. În opoziție cu 

tehnica liberă a discursului, care se referă la „elementele constitutive ale 

limbii și regulile «actuale» cu privire la modificarea și combinarea lor, 

adică «cuvintele», instrumentele și procedeele lexicale și gramaticale”, 

discursul repetat (wiederholte Rede) „cuprinde tot ceea ce în vorbirea 

unei comunități se repetă într-o formă mai mult sau mai puțin identică sub 

formă de discurs sau combinare mai mult sau mai puțin fixă ca fragment, 

lung sau scurt, a «ceea ce s-a spus deja»” (Coșeriu, 2000: 258). Această 

realitate surprinde paradigma relațiilor dintre semn și semne din alte texte 

și se referă la frazeologie în sens larg. Tradiția lingvistică a discursului 

repetat include, în consecință, citatul, proverbele, locuțiunile fixe, 

formulele tradiționale, wellerismele.  

Modelul lingvistic coșerian și, implicit, conceptul de discurs 

repetat au dovedit un potențial științific foarte bogat, astfel că tot pe baza 

relațiilor semnului cu semne din alte texte Peter Koch formulează 

noțiunea de „tradiții discursive” și propune, plecînd de la ideea 

istoricității limbii, „o a doua dimensiune istorică alături de cea a limbilor” 

(apud Kabatek, 2015: 49). În consonanță cu viziunea simpatetică a 

magistrului său, Johannes Kabatek insistă asupra nivelului tradițional al 

textelor: „elemente care se repetă, dar care nu sînt identice cu limba 

istorică ca sistem” (Kabatek, 2015: 72). Conceptul este propus pentru a 

evidenția tradiționalitatea și repetitivitatea textelor, cu mențiunea că Peter 

Koch reconsideră tripartiția coșeriană și afirmă nivelului istoric al limbii 

două fațete: istoricitatea limbii și tradiționalitatea discursului (Kabatek, 

2015:73). Termenul este preluat și ușor nuanțat de Johannes Kabatek, 

pentru care tradiția discursivă cuprinde „repetiția unui text sau a unei 

forme textuale ori a unei maniere particulare de a scrie sau de a vorbi care 

capătă valoare de semn propriu” (Kabatek, 2015: 154).  
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Plecînd de la definiția pe care Coșeriu o dă discursului repetat, 

Stelian Dumistrăcel propune o analiză a acestui tip de discurs în textul 

jurnalistic din perspectiva figurilor de construcție dezvoltate de Quintilian 

în Arta oratorică, anume adiectio (adăugare), detractio (suprimare), 

transmutatio (permutare de termeni), immutatio (înlocuire). Cercetătorul 

ieșean identifică, în accepțiunea conceptului de tradiții discursive, 

enunțuri ale discursului repetat, care sînt cuprinse prin tehnica colajului în 

discursul liber al vorbirii. Coșeriu îi oferă lexemului colaj un loc central 

în teoria sa despre vorbirea repetată: „vorbirea e un fel de pictură cu colaj 

simultan, adică, în parte este tehnică actuală și în parte sînt bucăți de 

vorbire deja existente și duse, ca să zicem așa, de tradiție, în toate aceste 

expresii, locuțiuni fixe, în proverbe, citate ș.a.m.d.” (Coșeriu, 1994: 55). 

O observație importantă (pentru demersul nostru) pe care Stelian 

Dumistrăcel o face în acord cu această definiție este necesitatea de a 

diferenția între „intertextualitatatea de tip colaj aluzivă” și cea „de 

transformare a enunțului prin diferite figuri de construcție” (Dumistrăcel, 

2006: 15). Cristinel Munteanu completează considerațiile de ordin 

teoretic apelînd la denumiri precum colajul propriu-zis și colajul parodic 

(vom opera în continuare cu terminologia propusă de Cristinel 

Munteanu), prin care enunțul discursului repetat suferă modificări în 

contextul preluat. Termenul stă în legătură cu frecventa tehnică a citării.  

 

Tehnici de construcție eminesciene  
Analizînd discursul publicistic eminescian înregistrăm strategii 

argumentative care apropie stilul publicistic de rigoarea stilului științific 

prin consecvența cu care sînt aplicate. Monica Spiridon prezintă un punct 

de vedere interesant, ingenios argumentat, prin care reclamă plasarea 

publicisticii eminesciene între beletristic și științific. Ea identifică în 

raționamentul redactorului de la „Timpul” demonstrația, narațiunea și 

teatralitatea ca strategii de construcție, care vin în acord cu ceea ce vrea 

să demonstreze, dar trebuie să atragem atenția asupra unor mărci stilistice 

precum ironia, repetiția, recursul la document și la limbajul popular cu 

valențe probante, aspecte pe care Dimitrie Vatamaniuc le pune în relație 

cu metoda atent studiată după care Eminescu își construiește textele.  

Nu trebuie neglijată nici sfera filosofiei, de unde Eminescu preia 

atît sintagme, cît și structuri și modele de organizare a argumentelor. 

Impresionează acribia cu care publicistul își epuizează sursele 
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bibliografice înainte de a se pronunța într-o anumită problemă și 

conștiinciozitatea cu care prezintă într-o formă cît mai clară opiniile 

preluate. Apelul la presa din străinătate este un procedeu frecvent la care 

Eminescu recurge din rațiuni persuasive și argumentative. Toate 

elementele enunțate se pliază pe aspectele teoretice ale discursului 

repetat, pe care am reușit să le subliniem anterior.  

O taxonomie a elementelor de discurs repetat prezente în 

publicistica eminesciană arată că la Eminescu apar deopotrivă citate, 

proverbe, locuțiuni, formule tradiționale, wellerisme, toate lipite în text 

prin tehnica colajului, care apare sub cele două forme: colaj propriu-zis și 

colaj de tip parodic. Asupra acestui aspect vom reveni în lucrarea noastră. 

În ceea ce privește citatele, în articolele eminesciene identificăm atît 

citatul implicit, cît și citatul explicit.  

Tematica abordată este diversă, Eminescu exprimîndu-se 

deopotrivă asupra problemelor culturale, politice, economice și sociale. 

Articolele nu se rezumă la o prezentare a situației specifice timpurilor 

sale, ci oferă propriile opțiuni și soluții față de o realitate anume. În ceea 

ce privește activitatea de la „Timpul”, perioadă asupra căreia ne-am oprit 

în alegerea textelor, gazetarul aduce în discuție o serie de teme precum 

legislația agrară, răscumpărarea căilor ferate, chestiunea dunăreană, 

propaganda catolică în țara noastră, situația românilor din provinciile de 

sub stăpînirile străine (cf. Vatamaniuc 1996: 27).  

Datorită strategiilor de evocare a unor nume importante pentru 

susținerea propriului punct de vedere, precum și inserțiilor preluate din 

lucrările de specialitate ale unor specialiști de renume, ne-am limitat 

cercetarea la domeniul economiei politice. Pe acest segment Eminescu își 

dovedește în maniera cea mai convingătoare „conștiința profesională” 

(Vatamaniuc, 1985: 329). Publicistul lucrează cu registre diverse și 

manipulează în așa fel sursele, încît reușește să adapteze discursul critic la 

ceea ce urmează a fi argumentat. Din acest punct de vedere, textele de 

economie politică dețin cele mai multe exemple edificatoare pentru 

ipoteza pe care am adus-o în discuție. Articolele asupra cărora ne-am 

oprit au fost publicate în intervalul 31 octombrie 1880 – 19 februarie 

1883.  
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Realizări și finalități ale discursului repetat  
Cum am amintit deja, la Eminescu se regăsesc ambele forme de 

întrebuințare a colajului. Există mostre de citare exactă, care se 

concretizează în majoritatea cazurilor în fragmente preluate din presa 

străină, traduse și asumate de către gazetar, pe care le integrează în 

interiorul textului, cu scop argumentativ, diferențierea constînd în 

marcarea diferită a corpului de literă. Un exemplu elocvent în acest sens 

este fragmentul preluat din ziarul „Post” referitor la teoria liber-

schimbismului, pe care îl folosește pentru a-și susține demonstrația în 

polemica față de ziarul „Presa”:  

„Astăzi găsim însă în ziarul „Post”, precum se ştie organ al 

politicei principelui de Bismarck, un articol pe care-l reproducem pre cît 

se potriveşte cu împrejurările noastre. 

Doctrina liberului-schimb, ce se bucura de atîta vază odinioară, a 

aruncat multe lucruri între basmele învinse ale unei politici economice 

răsuflate; între acestea era şi însemnătatea balanţei comerciale 

internaţionale pentru viaţa economică a unui stat. Urmînd pe Adam 

Smith, şcoala economistă din Anglia şi credincioşii ei ucenici din 

Germania au crezut a putea susţine despre balanţa comercială că este o 

eroare definitiv invalidată a şcoalei mercantile sau, precum se esprimă 

un autor englez, o «exploded fallacy»” (XI: 387). 

Apelul la auctoritas este susținut de invocarea numelui lui Adam 

Smith. Același statut îl au și dictoanele latinești și fragmentele de sorginte 

livrescă, manipulate cît mai abil cu putință, pentru atingerea scopului, la 

fel ca în cazul replicii preluate din Faust, folosită în loc de concluzie: 

„Aud solia, dar nu cred în ea” (X: 413). Este evidentă intenția retorică de 

a reduce întregul demers la un exercițiu de movere.  

Mai interesante sînt articolele din 20 și 21 septembrie 1880, unde 

demonstrația se rezumă la preluarea mai multor pasaje polemice 

semnificative din numere diferite ale publicației „Le Nord” în ceea ce 

privește chestiunea dunăreană, realitate care l-a preocupat pe Eminescu și 

care este recurentă în mai multe dintre texte. Metoda folosită este cea a 

oglinzilor paralele (cf. Vatamaniuc, 1996: 106). 
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„După foaia germano-

maghiară este deci o necesitate 

absolută, o condiţie de existenţă 

pentru Austria de-a poseda 

drepturi escepţionale pe 

Dunărea de Jos. Dar de ce 

atunci la Congresul din Berlin, 

unde imperiul Habsburgilor era 

reprezentat prin trei oameni 

distinşi, contele Andrassy, 

contele Karolyi şi baronul de 

Haymerle, nici unul dintre cei 

trei plenipotenţiari n-a susţinut 

această pretinsă necesitate?” 

(XI: 339). 

„«Times» ia apărarea 

pretenţiilor Austriei în cestiunea 

Dunării. Această putere cere, 

precum se ştie, crearea unei 

Comisii Mixte, compusă din 

delegaţii Austro-Ungariei, 

României, Serbiei şi Bulgariei, 

spre a supraveghea executarea 

reglementelor cari vor fi 

elaborate pentru navigarea între 

Porţile de Fier şi Galaţi (…) 

„Times” întreprinde să 

dovedească că tratatele justifică 

aceste pretenţiuni. Adevărul e că 

ele sînt absolut condamnate de 

către tratate” (XI: 341).

 

Deși nu intervine cu comentarii care să clarifice conținutul 

preluat, Eminescu alege articole ce trădează polemicile în care ziarul este 

antrenat și care presupun un act de persuadare, fiind astfel scutit de orice 

notă marginală. Se înțelege că se situează de partea opiniei pe care alege 

să o citeze.  

Al doilea caz de utilizare a citatului este mai fructuos din punct de 

vedere stilistic, posibilitățile de interpretare și potențialul expresiv fiind 

mai accentuate. Apelînd la terminologia coșeriană, Dumistrăcel identifică 

aici exemple de „inserție a tradiției literare în tradiția lingvistică” (cf. 

Dumistrăcel, 2006: 63). Pe linia aceasta, a colajului parodic, vom 

prezenta cîteva dintre structurile pe care le-am identificat în articolele 

eminesciene raportîndu-ne la figurile de construcție quintiliene, în acord 

cu observațiile profesorului Dumistrăcel.  

De pildă, în structurile „a ajuns ilot și la sapă de lemn” (X: 413), 

„nu are zilnicul bun simț” (XI: 387), „pe-un ger de crăpau lemnele și 

pietrele” (XII: 73), „stropește cu noroiul trăsurii sale pe cei pe care i-a 

despuiat”(Ibidem), „om în toată firea și nestricat” (XIII: 144) identificăm 

figura numită adiectio, care presupune fie „adăugiri propriu-zise, de 

construcție, ce tind să modifice forma canonică”, fie „plasarea enunțului 
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originar într-un context de particularizare, ce-i amplifică expresivitatea” 

(Dumistrăcel, 2006: 181). La Eminescu această figură răspunde 

necesității demonstrative a discursului. Gazetarul apelează la nuanțări ale 

structurilor paremiologice prin modificarea formei din rațiuni emfatice. 

Elementele probatorii ale discursului argumentativ se fundamentează pe 

potențialul intrinsec al cuvîntului. Intenția este și mai evidentă în 

parafrazarea construcției de sorginte dantescă (apare de mai multe ori, cu 

sau fără precizarea sursei, așadar amestec de citare implicită și explicită, 

dar cu modificarea formei în funcție de necesitățile probatorii): „Iadul 

asemenea e pavat cu bune voințe” (XIII: 36) sau „Iadul – zice Dante – e 

pavat cu cele mai bune intențiuni din lume” (XIII: 259). 

Immutatio, care presupune „substituiri în enunțul aparținînd 

discursului repetat” (Dumistrăcel 2006: 218), apare, de asemenea, 

frecvent în articolele eminesciene: „goana după cumul și diurne” (XII: 

73), „plătește din sudorea lui” (Ibidem), „(s-au îngrijit) a stîrpi din 

rădăcini sentimentul de demnitate națională” (Ibidem), „strămoșii au 

mîncat aguridă și nouă ni se strepezesc dinții” (Ibidem). Se urmărește 

astfel cîștigarea cititorului prin provocare și seducție. Această figură de 

construcție mizează și pe contrarierea cititorului, o astfel de reacție fiind 

un prim semn în împlinirea scopului urmărit. 

Detractio și transmutatio sînt mai puțin utilizate, dată fiind natura 

discursului eminescian. La Eminescu miza este prezentarea unor idei cît 

mai cuprinzătoare și bogate în semnificații prin mijloace cît mai ușor de 

decriptat de către cititori, fapt ce explică ponderea diferită a figurilor de 

construcție pe care Quintilian le propune. Cu toată densitatea de 

procedee, Eminescu se păstrează în limitele unei scheme clare de 

construcție, care să permită pătrunderea ideilor pînă în zonele cele mai 

profunde. De aici abundența exemplelor și „pendularea savant gradată 

între concret și abstract” (Spiridon, 1994: 18). Chiar dacă își epuizează 

sursele prin citare și oferă adevărate modele de demonstrație științifică, 

movere și probare nu sînt lipsite de docere și delectare, aspectul didactic 

ocupînd un loc special în organizarea demonstrațiilor. 

În ceea ce privește finalitățile tehnicilor folosite de Eminescu în 

realizarea discursurilor, trebuie reținut că citatul se comportă în articolele 

gazetarului ca un instrument al lui quod erat demonstrandum și 

presupune implicații retorice. Remarcăm la Eminescu prevalența 

discursului de tip deliberativ, chiar dacă primim opinia Monicăi Spiridon, 
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conform căreia „proza jurnalistică eminesciană este un mixtum 

compositum, un creuzet în care deliberativul se îmbină cu elemente ale 

demonstrativului (emfatic) și totodată e dinamizat de o tensiune pledantă” 

(Spiridon, 1994: 45). Recurgînd la argumentum cum auctoritas, 

Eminescu se pune în postura celui care știe; devine, altfel spus, o 

autoritate epistemică, astfel că efectele discursului său sînt mai pregnante. 

Miza textului eminescian este de a persuada, chiar de a manipula, detaliu 

ce ar explica varietatea de forme ale citării existente în articolele 

gazetarului. 

 

Concluzii 
Suprapunerea teoriei coșeriene a discursului repetat peste 

publicistica eminesciană dezvăluie la gazetarul român inovația tehnicilor 

de analiză și argumentare, precum și varietatea de strategii pe care le 

deținea și de care se folosea în susținerea ideilor. Considerăm că am reușit 

să demonstrăm statutul special pe care citatul îl ocupă în economia 

articolelor eminesciene și că aspectele pe care le-am analizat reprezintă 

puncte de plecare pentru ipoteze noi. 
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Abstract  
The present work aims to illustrate the place held by the concept 

of repetitive speech, proposed by Eugeniu Coșeriu, and further developed 

in the viewings of the discursive traditions, in the economy of Eminescu's 

journalistic publicized texts, and how it contributes to highlighting the 

persuasive techniques, argumentation and analysis used by Mihai 

Eminescu. 

 

Key-words: integral linguistics, discursive traditions, repetitive 

speech, persuasive techniques, quotations. 

 



 

ALEXANDRU BODOG 

Anul II, Timişoara 

Retorta legionară. Publicistica lui Eminescu și ideologia 

Gărzii de Fier 

Ideologiile au nevoie, pentru a se naște și mai ales pentru a se 

impune, de doar cîteva elemente: un context favorabil, cîteva 

circumstanțe, adesea secundare și extraideologice, care să lucreze în 

favoarea lor, un program cu oarecare priză la mase, un lider cu valențe de 

ideolog și/ sau o figură mitologizabilă pe post de far călăuzitor. Deși ar fi 

măcar parțial inexact să se afirme că cele mai importante ideologii ale 

ultimului secol li se datorează, Marx și Nietzsche au jucat un rol, cel din 

urmă fiind ,,ajutat” de însemnata contribuție a lui Elisabeth Förster, care 

nu poate fi trecut cu vederea în edificarea schemei ideologice a 

comunismului și, respectiv, în completarea ,,puzzle-ului” doctrinar al 

nazismului. 

 

Interbelicul românesc și tentațiile extremismului. Coordonate 

culturale 

Născute în siajul marilor mișcări tectonice din tumultuosul 

Occident european al primei jumătăți de secol XX (aflate la intersecția 

tragică dintre Revoluția din Octombrie și neverosimila expansiune nazistă 

din prima parte a celui de-al Doilea Război Mondial), cele două fețe ale 

extremismului românesc (comunismul și legionarismul) sînt succint, dar 

convingător radiografiate în subcapitolul Ce oferă cele două extreme 

politice, din De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească. 

Enumerînd o serie de puncte comune ale celor două ideologii extremiste 

(,,mesianismul revoluționar”, orientarea violent antidemocratică sau 

fanatismul virînd într-o ,,tragică unilateralitate a conștiinței” – Petreu, 

2011: 299-309), Marta Petreu se ocupă inclusiv de numeroasele cazuri ale 

unor străluciți intelectuali români, de la Mihail Polihroniade, Emil Cioran 

și Mircea Eliade pînă la Belu Zilber și Miron Radu Paraschivescu, care, 

în frunte cu Nae Ionescu, cameleonicul mentor al generației ’27, au fost 

prinși, într-o măsură mai mare sau mai mică, în vîltoarea politică a 

aventurilor extremiste (Ibidem: 272-275): ,,Fenomenul cel mai interesant 
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din acest succint tablou de generație este faptul că mulți cochetează cu 

amîndouă extremele. [...] Generația 27 este, începînd cu anii 1932-1933, 

stăpînită de un impuls revoluționar radical, pe care nu îl poate satura decît 

promisiunea revoluției, fie naționale, fie comuniste” (Ibidem: 278). 

Un studiu asemănător celui al Martei Petreu, dar mai ambițios și 

mai elaborat, este inconturnabilul Anii treizeci. Extrema dreaptă 

românească. Încercînd să clarifice și descriind pe larg contextul nebulos 

care a favorizat apariția atitudinilor filolegionare în rîndul criterioniștilor, 

Zigu Ornea nu se mulțumește să consemneze cronologia regretabilelor 

derive extremiste ale unor Eliade, Cioran sau Noica (,,Cei mai mulți 

dintre tinerii noii generații erau efectiv obsedați de destinul ingrat al 

apartenenței la o țară mică. Nutreau, halucinați, idealuri misionare-

politice sau culturale, cu ajutorul cărora să înalțe țara – și cultura ei – pe o 

altă scară a importanței. [...] S-a întîmplat ca mișcarea legionară să agite 

aceleași idealuri” – Ornea, 1995: 183) sau să sublinieze rolul esențial, cel 

puțin din punct de vedere simbolic, jucat de Nae Ionescu în convertirea 

unei generații strălucite (,,În sfîrșit, un rol covîrșitor l-a avut [...] însuși 

profesorul Nae Ionescu. Trecerea lui în tabăra legionară, încă în toamna 

lui 1933, s-a constituit într-un puternic factor de presiune morală. Treptat, 

cu cîteva excepții, generaționiștii vor trăi fenomenul dramatic al 

rinocerizării” – Ibidem: 183). El merge, cu o intuiție dintre cele mai 

precise, pînă la identificarea unor cauze socio-economice care ar fi stat la 

baza declanșării valului de radicalism antidemocratic de dinaintea și de 

după jumătatea deceniului patru al secolului trecut: ,,Se știe îndeobște că 

una dintre cauzele importante, mult exploatate, care au provocat migrația 

tineretului spre legionarism a fost situația materială fără speranță a 

contingentelor noi de intelectuali”; ,,Nu vreau să acreditez ideea că 

îndreptarea tineretului intelectual spre mișcarea legionară s-ar datora 

exclusiv crizei economice și statutului material incert. [...] Dar această 

deznădejde a condiției materiale nu trebuie eliminată din calcul, de vreme 

ce chiar exponenții de seamă ai acestui tineret intelectual au subliniat-o în 

chip special” (Ibidem: 186-189). 

 

Stop cadru: legionarismul românesc. Coordonate ideologice 
Plasat la finalul excepționalei micro-istorii a mișcării legionare 

(Ibidem: 286-348), subcapitolul din studiul lui Zigu Ornea care se ocupă 

de latura doctrinară a grupării depășește dificultatea consemnată încă de 
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la început (,,Oricît ar părea de ciudat, poate cel mai dificil capitol de 

discutat din structurile legionarismului este chiar cel doctrinar” – Ibidem: 

348) și propune ,,o hartă posibilă” a ideologiei aflate în discuție. 

Cartografierea se bazează pe inventarierea ideilor (nu foarte numeroase, 

de altfel) propuse de cîțiva teoreticieni ai doctrinei, printre care se numără 

Vasile Marin, Nicolae Roșu, Toma Vlădescu sau Alexandru Cantacuzino, 

și, mai important, pe sublinierea principalelor concepte și constructe, 

precum ,,omul nou [...] și românismul integral înțeles în sens biologic” 

(Ibidem: 349-350), naționalismul șovin, convingerile creștin-ortodoxe, 

violența și crima ca acte purificatoare, scoase la iveală în urma bizarelor 

eforturi speculative. Nu mai puțin semnificative sînt pasajele în care 

eseistul evidențiază contradicțiile structurale ale doctrinei legionare: 

,,Cum se putea concilia violența cu spiritul milei creștine pe care îl 

predica, deopotrivă, mișcarea legionară. Era, oricîte explicații s-ar fi găsit, 

o contradicție în termeni”; ,,De altfel, chiar naționalismul șovin [...] era 

contrazis de principiul fundamental al ortodoxiei creștine, mila față de 

semen” (Ibidem: 357-359). 

Veritabil manual al legionarismului, Doctrina legionară, semnată 

de Horia Sima, dar adînc îndatorată ideilor lui Corneliu Zelea Codreanu 

(,,Concepția Căpitanului reprezintă în același timp și propriul nostru stil 

de viață și a întregii generații care i-a ascultat și urmat chemarea” – Sima, 

1998: 3), face apologia concepțiilor legionare privitoare la, printre altele, 

individ, ordine socială, organizare statală, democrație sau educație și 

reprezintă, trebuie s-o spunem, deplina cristalizare teoretică a unei 

platforme ideologice care a generat cea mai feroce mișcare extremistă din 

spațiul românesc. 

 

Pornind de la Boia. O confiscare grosolană 
Comentînd, în capitolul „Deceniul Eminescu” din Mihai 

Eminescu, românul absolut: facerea și desfacerea unui mit, ,,bursa” 

tranzacțiilor mitologice din anii ’30, Lucian Boia se oprește, în treacăt, și 

asupra subiectului lucrării de față: modul în care Eminescu a fost 

,,confiscat” și introdus în galeria marilor figuri legionare. Iată, mai întîi, 

cum au preluat legionarii o nefericită comparație sugerată de Simion 

Mehedinți: ,,Legionarilor le-a plăcut paralela (dintre Eminescu și 

Zalmoxis – n. n., A. B.), completînd-o cu cîteva alte figuri, în primul rînd 

cu aceea a Căpitanului Corneliu Zelea-Codreanu, întemeietor al mișcării, 
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profet și martir, văzut în momentele de exaltare (frecvente!) ca principal 

continuator al lui Isus Hristos (după cum Zalmoxis fusese marele 

precursor). Esența istoriei naționale și a spiritualității românești se 

exprimă cînd prin triada Horea – Eminescu – Căpitanul, cînd prin 

succesiunea Zalmoxis – Ștefan cel Mare – Eminescu – Căpitanul: 

Zalmoxis fiind «cel mai mare precursor al lui Christos», Ștefan, «cel mai 

creștin apărător al creștinismului», iar Eminescu, «binevestitorul biruinței 

românești pe care ne-o hărăzește în zilele noastre Căpitanul»” (Boia, 

2015: 93-94). Lui Mehedinți i s-a alăturat, cum sarcastic consemnează 

Boia în continuare, Paul Georgescu, cu Naționalismul lui Eminescu, ,,o 

carte de interpretare a ideologiei eminesciene în spiritul mișcării 

legionare”: ,,E cutremurător modul cum Eminescu ar fi prefigurat statul 

național-legionar: prin afirmarea principiului politic al autorității, prin 

lauda sacrificiului eroic, prin etica de tip «dacic» pe care o recomandă: 

«... Eminescu îndeamnă la muncă și seriozitate, la mîndrie și îndîrjire, la 

credință și vitejie, cu un cuvînt la reînvierea fondului dacic, la trăirea 

simbolului dacic»” (Ibidem: 94). 

Completată inclusiv de Eliade, liniei Mehedinți-Georgescu i se 

adaugă și Constantin Papanace, legionar obscur și ministru de Finanțe al 

guvernului format în scurta perioadă de existență a statului național 

legionar (Ornea, 1995: 328), devenit astfel cel de-al patrulea corifeu al 

procesului de ,,legionarizare” a poetului și gazetarului de la Timpul. În 

eseul său din Destinul unei generații, Papanace vede în Eminescu nici mai 

mult, nici mai puțin decît ,,un mare precursor al legionarismului 

românesc”. Iată și o mostră reprezentativă din acest delir indigest: 

,,Eminescu, genial în gîndire, și Căpitanul, genial în acțiune, cei doi poli 

de sinteză prin care trece axa destinului românesc ce se proiectează spre 

lumina orbitoare a Cerului. Ei doi reprezintă mai bine linia de viață și 

onoare a neamului românesc” (Ionescu, Papanace, 2002: 70). 

Mutînd cu totul analiza în zona publicisticii poetului, vom analiza 

în continuare cele trei caracteristici (antisemitism, xenofobie, 

naționalism) ale acesteia care au făcut posibilă, în cele din urmă, 

instalarea lui Eminescu ca figură centrală în panoplia mitologiei 

legionare. 
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Antisemitism, xenofobie și naționalism. Cîțiva bemoli 
Dacă e adevărat că mustește de causticitate (,,Dacă toți evreii – 

străini și pămînteni – vor căpăta deplinătatea drepturilor civile, Moldova 

nu mai are de trăit decît zece ani, Țara Românească treizeci poate” – 

Eminescu, 1989: 272; ,,Mai înainte de toate să nu crează cineva că există 

în lume vreo putere care de dragul evreilor va pune în mișcare vreun 

soldat, că se vor primejdui oasele unui singur creștin pentru această rasă 

desprețuită din adîncul inimei de toate popoarele europene” – Ibidem: 

267) și intoleranță (,,o corporație lipsită de cel din urmă sentiment de 

demnitate bărbătească, care trăiește pe tot pămîntul ca să cîștige, a cărei 

membri se țin ca stolurile de păsări răpitoare pe urma oștirilor beligerante 

pentru a strînge avuții din bălțile de sînge” – Ibidem: 288), tot atît de 

adevărat este că inflexibilitatea gazetarului de la Timpul a lăsat loc, după 

cum argumentează Marta Petreu, și intervalelor faste: de la replieri 

asimilaționiste pînă la o tot mai pronunțată delimitare de vechile 

intransigențe (,,«nu ură putem să avem pentr-un eveniment atît de 

elementar ca imigrațiunea în mase a unui element etnic care-a contractat 

anume apucături economice ce nu ne convin, sub persecuțiile altor 

popoare»” – Petreu, 2011: 55), publicistica eminesciană a cunoscut și 

momente (poate prea puține, e drept) de echilibru. 

Nu foarte diferit se prezintă lucrurile în cazul xenofobiei. Aflată în 

legătură directă cu așa-numita teorie a păturii superpuse (avîndu-și, după 

Eminescu, originile în politica liberalilor), ostracizarea imaginii-clișeu a 

Străinului este precedată, cum altfel, de supraevaluarea elementului 

autohton: ,,«Rău sau bun, românul e adevărat. [...] N-are o cocoașă 

intelectuală sau fizică ce caută a o ascunde, nu are apucăturile omului 

slab; îi lipsește acel iz de slăbiciune care precumpănește în fenomenele 

vieții noastre publice sub forma linsă a bizantinismului și a 

expedientelor»” (Vatamaniuc, 1996: 81). Deși această mostră de discurs 

publicistic pledează împotrivă-i, se va observa că nici în cazul 

manifestărilor xenofobe extremismul poetului nu este unul întrutotul 

consecvent sau ușor de clasificat, o eventuală dimensiune programatică a 

acestuia neputînd fi adusă în discuție, căci xenofob pur și dur n-ar fi putut 

niciodată să admită, fie și într-o însemnare rămasă în manuscris, 

necesitatea asimilării și emancipării elementelor alogene (Petreu, 2011: 

54). 
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Lipsit de contondența celorlalte două laturi ale triunghiului 

extremist, naționalismul eminescian pare să reflecte cel mai bine 

convingerile gazetarului. Paseist incurabil, Eminescu se refugiază, atunci 

cînd nu denunță lipsa de onestitate și de patriotism a liberalilor, în 

evocarea intens metaforizantă a figurilor de domnitori care au marcat o 

istorie pe cît de zbuciumată, pe atît de mitologizată: ,,Ar fi fost drept, 

credem, ca eroul cel mai sublim al națiunii, ca marele Ștefan Vodă, 

campionul creștinătății, admirat de Europa întreagă în toată a doua 

jumătate a secolului al cincisprezecelea, s-ar fi cuvenit zicem ca acest 

mare geniu român, revenit între noi în imagine plastică, în carne și-n oase 

de bronz, să treacă la nemurire în ochii celor vii fără a fi exploatat în 

trecerea sa” (Eminescu, 1985: 312). Paradoxal, în fine, este că tocmai 

acest naționalism de vitrină avea să reprezinte, cu aproape o jumătate de 

secol mai tîrziu față de momentul în care el se manifesta, calul de bătaie 

al propagandei legionare. 

 

În loc de epilog. O pledoarie pentru moderație 
Întinsă și variată, publicistica eminesciană cuprindea suficiente 

contradicții și ambiguități încît să fie, cel puțin teoretic, ferită de ravagiile 

fanatismului. Practica a demonstrat, și de data asta, contrariul, ideile 

gazetarului ajungînd să se dizolve, pe baza unor calcule cinice și 

manipulatoare, în alambicul legionar. Acest caz de distorsionare 

ideologică ar putea fi punctul de plecare nu doar pentru eventuale 

(re)lecturi critice, ci și pentru o lecție care merită repetată cu fiecare 

ocazie: raționalitatea și echilibrul analitic se ating greu și se păstrează prin 

permanente exerciții de luciditate. 
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Abstract  
The purpose of this paper is to explain, by using some relevant 

bibliographical resources (from the studies of Marta Petreu and Zigu 

Ornea to the essays of Dimitrie Vatamaniuc), the way in which Mihai 

Eminescu’s political articles and his journalistic activity at Timpul were 

used in order to increase the credibility and also the prestige of the 

Legionary Movement, a fierce far-right organization that left a tragic 

mark on the history of Romania. 

 

Key-words: radicalism, the Romanian Legionary Movement, 

intolerance, ideological distortion. 

 

 



 

DIANA-CĂTĂLINA STROESCU 

Master I, Iași 

Dramaturgia eminesciană. Concepţie şi creaţie 

Viziunea dramatică totalizantă 

Controversele create în jurul publicisticii eminesciene nu îşi află 

raţiunea doar în ideile vehiculate de autorul ei, ci mai ales în modul 

tendenţios prin care s-a făcut uz de acestea. Încercarea de a trece sub 

tăcere proza politică sau, din contra, atenţia acordată acesteia de către 

exegeţi se explică deopotrivă prin stilul virulent al ziaristului şi prin 

viziunea sa eclatantă. Miza ideologică a reprezentat, de cele mai multe 

ori, mobilul eludării circumstanţelor istorice ale epocii şi a 

recontextualizării ideaţiei în funcţie de orientările politice conjuncturale – 

în acest sens este suficientă menţionarea a două exemple flagrante: 

exaltarea imaginii unui Eminescu şovinist şi rasist de către mişcarea 

legionară sau tentativa anilor 50 de a-l considera pe autorul articolelor 

antiliberale un precursor al gîndirii comuniste. 

Unele abordări relativ recente au deplasat accentul pus pe 

atacurile polemice la adresa liberalilor – lansate de publicistul situat pe o 

poziţie conservatoare –, la valoarea artistică a gazetăriei eminesciene. 

Astfel, Dimitrie Popovici semnalează calitatea literară a unor articole, iar 

Monica Spiridon demarează o analiză structurală şi demonstrează 

„complementaritatea «beletristicii» şi a ziaristicii: caracterul hibrid [...] al 

scrisului de presă eminescian. În materia solidă a argumentării raţional-

discursive [...] sînt încorporate, la Eminescu, materiale heteroclite, ţinînd 

fie de sfera narativă, fie de regimul poetic.” (Spiridon, 1994: 133). Eugen 

Simion, însă, insistă pe creativitatea viziunii emanate de publicistica 

eminesciană: „Importanţă are doar creaţia din interiorul sistemului 

ideologic. Creaţia poate transforma o teorie discutabilă într-o utopie 

acceptată estetic [...] utopia lui este construită pe fantasma unei Românii 

profunde şi eterne” (Simion, 1999: 63). Mai mult decît atît, criticii care au 

studiat cu acurateţe această parte a operei eminesciene au stabilit la 

unison coordonatele, în esenţă, supraideatice ale viziunii scriitoriceşti: 

adevărul, moralitatea şi idealul naţional.   
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În pofida preponderenţei articolelor cu caracter politic, este eronat 

a limita gazetăria eminesciană la aceste arhicunoscute polemici şi, în 

ultimă instanţă, a o identifica cu ele. Coloanele ziarelor „Curierul de Iaşi” 

şi „Familia”, precum şi însemnările din Fragmentarium ale poetului dau 

la iveală o concepţie închegată despre artă şi, în special, despre 

dramaturgie. Preferinţa pentru teatru îşi află explicaţia în faptul că 

formaţia intelectuală a lui Eminescu stă sub semnul acestuia, iar iradierile 

gîndirii sale, modelate de arta dramatică, configurează profilul întregii 

creaţii literare. Observaţiile Monicăi Spiridon sînt revelatoare în această 

privinţă. Învederînd „rostirea” sau „dicţiunea ideilor” drept trăsătura 

fundamentală a ziaristicii poetului, exegeta lansează ipoteza că 

expresivitatea stilului eminescian are o matrice teatrală: „Declamaţia la 

rampă, tirada teatrală, atunci cînd este cazul, măştile şi travestiurile cele 

mai diverse, toate erau, în fapt, la îndemîna omului de teatru care a fost 

dintotdeauna Eminescu. Poate – cine ştie? – tocmai teatralitatea virtuală 

să fi fost în ochii săi una dintre atracţiile elocinţei” (Spiridon, 1994: 34). 

De asemenea, unele articole sînt interpretate de autoare din perspectiva 

unei arte a regizoratului, astfel încît publicaţiile poetului devin pretextul 

desfăşurării unei adevărate puneri în scenă a ideaţiei: „În teatrul 

publicistic eminescian, o scenografie fastuoasă [...] este servită de un 

patos verbal pe măsură. O parte dintre articolele eminesciene sînt scurte 

monologuri în care mişcarea alertă şi tensiunea dramatică îşi află sursele 

în tăietura energică, mulată pe tiparul balansului între interogaţie şi 

replică” (Spiridon, 1994: 34). Astfel, sensibilitatea creatoare a lui 

Eminescu poartă amprenta teatrului în toate formele de expresie pe care le 

experimentează, nu doar în cea aferentă dramaturgiei.     

Pot fi amintite şi alte exemple, de data aceasta din sfera creaţiei 

literare fasonate pe tiparul teatral. Poeziile cu scenariu epico-dramatic 

trădează tendinţa unei ilustrări conflictuale a vocilor aceluiaşi eu. De 

aceea, Tudor Vianu vorbeşte despre o lirică mascată, care face trecerea de 

la modelul romantic, personal, la unul obiectiv, prin evoluţia către 

impersonalizare, intermediată de discursul dramatic. Măştile pe care şi le 

asumă poetul sînt modalităţi prin care se realizează manifestarea autentică 

a propriei interiorităţi: Hyperion, Andrei Mureşanu din poemul omonim, 

bătrînul dascăl al Scrisorii I, călugărul din Povestea magului călător în 

stele – toate aceste personaje lirice sînt euri experimentale ale sinelui 
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auctorial, proiectabile literar doar prin apel la modelul dramatic de 

reprezentare.  

Proza eminesciană este şi ea infuzată de aceeaşi optică teatrală. 

Remarcile Monicăi Spiridon, pe marginea fragmentului din romanul 

neterminat Geniu pustiu, sînt simptomatice în această direcţie: „ficţiunile 

în proză ale scriitorului trădează o vocaţie retorică frapantă [...] balanţa 

înclină evident către discurs, în paguba povestirii propriu-zise. Crîmpeiele 

epice au mai mult rol de declanşator al puseelor retorice” (Spiridon, 1994: 

134). Calitatea stilului poetului de a fi, în acelaşi timp, vizionar şi 

discursiv nu este efectul unui artificiu lingvistic, ci reflexul unei 

mentalităţi modelate în spiritul artei spectacolului teatral. Se poate vorbi 

astfel de un Weltanschauung dramatic împărtăşit de Eminescu, căci 

oglindirea propriilor trăiri sub forma dialogului traduce o voinţă 

epistemologică: exprimarea nefalsificată a sentimentelor, prin deschiderea 

către alteritate, este încercarea de a înţelege resorturile ultime ale fiinţei.  

 

Publicaţiile metaliterare  

Cronicile de teatru din Curierul de Iaşi şi Familia îi oferă 

gazetarului prilejul expunerii propriilor convingeri despre dramaturgie. 

Necesitatea înfiinţării unui teatru naţional, care i-ar fi asigurat acestei arte 

independenţa faţă de gustul încă neformat şi, uneori, reprobabil al 

publicului, îl determină pe Eminescu să tenteze întocmirea unui 

repertoriu. Piesele, însă, pe care le supune probei fiabilităţii, se dovedesc 

a fi nereprezentabile pe scenă. Concepţia dramatică a poetului vizează în 

primă instanţă utilitatea teatrului, care este eminamente una pedagogică. 

Exigenţa estetică impusă de principiul artei pentru artă este sacrificată în 

virtutea ideii de moralitate: „noi nu sîntem pentru traduceri ci pentru 

compuneri originale, numai aceea voim, ca piesele, de nu vor avea 

valoare estetică mare, cea etică să fie absolută. Ni place nouă şi gluma 

mai bruscă, numai ea să fie morală” (Eminescu, 1970: 149). Finalitatea 

didactică pe care o pretinde operelor dramatice se înscrie în siajul 

intenţiei junimiste de educare a publicului, dictate de imperativul 

consolidării unei culturi româneşti. 

O însemnare din Fragmentarium, în aparenţă de un caracter 

radical – „numai arta naţională are raţiunea de a fi” (Eminescu, 1981: 

542) – îşi complineşte sensul prin ideile referitoare la teatru, exprimate în 

ziarul „Familia”: „nu voi să zic cum că naţionali româneşti, ci naţionali 
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în genere, autori adecă de aceia cari înţelegînd spiritul naţiunii lor, să 

ridice prin şi cu acest spirit pe public la înălţimea nivelului lor propriu” 

(Eminescu, 1970: 148). Spre edificare, Eminescu îl oferă exemplu pe 

Gogol, al cărui merit de a fi numit scriitor naţional se datorează 

capacităţii de a-şi interioriza viaţa poporului rus şi de a o ilustra fidel în 

piesele sale. De aceea, autenticitatea sau, aşa cum obişnuia să o 

denumească poetul, „natura” are un rol diriguitor printre convingerile sale 

artistice, întrucît traduce preocuparea eminesciană de a respecta adevărul.   

Speciile dramatice supuse teoretizării sînt comedia şi, cu 

precădere, drama. Dacă piesele lui Alecsandri sînt învinuite de 

imoralitate, iar „modelele şi ţintele, pe care pare a le fi urmărit, sînt 

foarte turburi” (Eminescu, 1970: 144), comediile lui Caragiale, Gogol 

sau Molière se bucură, în schimb, de aprecierea gazetarului deoarece, în 

opinia acestuia, moralitatea unei opere stă în intenţia autorului, vădită în 

atitudinea lui faţă de faptele imaginate: „Partea bună a lui Gogol e că 

relele aplecări, spre a nu le numi altfel, sînt arătate în deplina lor 

înjosire, fără farmecul frazei care să le facă picante” (Eminescu, 1970: 

169). Astfel, rîsul stîrnit de ridicolul defectelor omeneşti reprezentate în 

comedie îşi află ecoul într-o stare contrară, de întristare. Delectarea se 

produce ca un efect al spectacolului, dar scopul acestuia rămîne acela de a 

instrui, idee pe care poetul o exprimă pe un ton apoftegmatic: „adevărata 

comedie trebuie să te facă melancolic” (Eminescu, 1970: 168). 

Melancolia este, în speţă, reacţia firească în urma conştientizării 

derapajelor pe care le suferă comportamentele umane şi, în ultimă 

instanţă, garantul modelării mentalităţii.  

Deşi Eminescu îşi apropriază intelectual datele teoretice despre 

comedie, făcînd aprecieri competente, este vădită inapetenţa lui creatoare 

pentru această specie, motiv pentru care consideraţiile referitoare la 

dramă domină în cronicile sale teatrale. În această privinţă, concepţia lui 

se coagulează pe deplin în diatriba lansată la adresa spectacolului 

Moartea lui Constantin Brîncoveanu. Definiţia pe care o impune are 

caracter absolut: „drama are de obiect şi ţintă reprezentarea caracterelor 

omeneşti [...] consecvente, în toate momentele aceleaşi, pentru a căror 

manifestaţiune se aleg situaţiuni interesante. În acestea, caracterele 

antitetice se lovesc unul de altul în dezvoltarea lor, dintr-asta se naşte 

înnodămîntul, iar din învingerea unui princip şi căderea celuilalt 

desnodămîntul dramei” (Eminescu, 1970: 152). Aceste idei transpuse 
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succint revin cu insistenţă în cazul tuturor pieselor de teatru pe care le 

recenzează, dînd la iveală calitatea lor prescriptivă. Criteriile de evaluare 

ale poetului amintesc de inflexibilitatea canonului clasic de artă. „Tot ce 

se abate de la aceste două norme generale e greşit” (Eminescu, 1970: 

175), afirmă tranşant Eminescu relativ la tipologia dramei al cărei conflict 

se focusează ori asupra intrigii, ori asupra caracterelor. Intransigenţa 

concepţiei dramatice descoperă conştiinţa estetică a unui creator care ştie 

că o operă de artă autentică nu poate fi concepută în afara convenţiilor.  

În ciuda preeminenţei acordate imperativului etic al operelor 

beletristice, chestiunea literarităţii textului reprezintă o componentă 

esenţială a gîndirii artistice eminesciene. Preocupările de ordin lingvistic 

ale lui Eminescu vizează expresivitatea cuvintelor, cadenţa frazelor care 

dă naştere unor imagini artistice sugestive: „tot ce înfrumuseţează şi 

constituie meritul neperitor al unei piese: caracterizarea energică, 

farmecul limbei” (Eminescu, 1970: 162) Poeticitatea limbajului nu este 

apanajul operelor lirice, fiind o condiţie care se impune oricărei forme de 

expresie artistică. De aceea, reflectarea tensiunii inerente conflictului 

dramatic mizează pe efectul creat de forţa cuvintelor: „Lupta sufletească 

[...] se reprezintă prin simţeminte exprimate în mod plastic şi intuitiv [...] 

materialul în care se manifestă această luptă este limba” (Eminescu, 

1970: 175). În spiritul convingerii că „adevărul este singura raţiune de a fi 

a unei dări de seamă de orice natură” (Eminescu, 1970: 171), literatura 

trebuie să fie veridică. Aceasta presupune o artă a prestidigitaţiei şi nu 

redarea mimetică a realităţii. Autenticitatea unei opere teatrale este, 

pentru poet, capacitatea de a exprima pasiunile omeneşti, astfel încît 

virtuozitatea limbajului să nu fie resimţită de cititor ca artificiu care 

îndepărtează de real.   

Marota caracterului eroului de dramă însoţeşte toate aprecierile 

critice ale publicistului. În opinia lui Eminescu, consecvența este trăsătura 

care validează personajul, aceasta fiind înțeleasă nu ca liniaritate 

comportamentală, ci în sensul hybrisului tragediilor clasice. Trimiterile cu 

scop exemplar la piesele lui Sofocle susţin analogia cu teatrul antic. 

Personajele care acţionează conform cu ideile lor „sînt înfrînte prin ele 

însele, urieşi ce cad sfărmaţi, sub propria lor greutate” (Eminescu, 1970: 

174). Amprenta romantică se lasă, de asemenea, observată prin apelul la 

îngemănarea contrariilor impusă construcţiei figurilor dramatice. 

Spectacolul Moartea lui Petru cel Mare se bucură de elogiul gazetarului, 
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datorită complexităţii pe care o vădeşte alcătuirea antitetică a 

protagonistului: „caracterul lui Petru e nimerit de minune, căci ni se 

arată un om, în care patimi foarte deosebite formează o energică unitate. 

[...] Aceste contraste îl fac tragic, fac din el o natură problematică dar 

impunătoare prin mărimea patimelor ei” (Eminescu, 1970: 156). 

Preferinţa poetului pentru a ilustra existenţa contradicţiilor devoalează 

intuiţia că paradoxul nu reprezintă o deviere logică, ci un principiu de 

funcţionare ontologic.  

Convergenţa influenţelor literare distincte în cadrul concepţiei 

eminesciene despre teatru dezvăluie capacitatea de a asimila şi de a 

sintetiza ideile culturale parvenite prin studiu, precum şi refuzul 

respectării formale a unei mode artistice. Shakespeare, Molière şi Sofocle 

– tartorii dramaturgiei – sînt menţionaţi ca termeni ideali de comparaţie, 

fără a manifesta însă faţă de aceştia o fascinaţie idolatră. Autorilor 

dramatici le este recomandată raportarea la piesele lor de teatru, nu prin 

preluare servilă, ci ca modalitate de stimulare a propriei originalităţi: „Nu 

să le imiteze, nu să le traducă, ci numai să le aibă de măsurariu, pentru 

ce va scrie în acest gen” (Eminescu, 1970: 149). De altfel, Eminescu 

denunţă pericolul epigonismului prin critica pe care o face dramelor lui 

Bolintineanu, al căror eşec artistic îl pune pe seama încercării de a scrie 

shakespearian, departe a înţelege resorturile literaturii dramaturgului 

englez. 

Concluzia lucrării este rodul unei deducţii. Reversul profilului 

intelectual, modelat de arta dramatică, îl constituie scepticismul 

eminescian. Ideea lumii ca teatru nu rămîne un simplu vector al operei 

sale literare, devenind o constantă atitudinală în raport cu realitatea. Viaţa 

infuzată de livresc sfîrşeşte prin a nu mai putea distinge graniţele care o 

separă de acesta. De aici, conştiinţa permanentă a existenţei unor 

convenţii, a purtării măştilor, a rolurilor jucate care dau iluzia realului, 

dar care stau totuşi sub semnul mistificării. „Totu-i mască pentru mine, 

însumi eu îmi par o mască” (Eminescu, 1967: 326), scrie poetul într-una 

dintre variantele Scrisorii a IV-a. Luciditatea modernului frizează 

halucinaţia prin hipertrofia perspectivelor cognitive şi presupune, în 

ultimă instanţă, înstrăinarea de propria persoană; iar Eminescu, în 

ipostaza sa de scriitor, nu s-a putut sustrage influenţei exercitate de 

literatură. 
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Abstract  
Eminescu’s articles which were published in journals represented, 

throughout the years, the reason of various ideological claims. The 

interest shown to his activity as a journalist was dedicated almost 

exclusively to the political matters he wrote about. Despite of this fact, 

the articles published in “Curierul de Iasi” and “Familia” enhance 

Eminescu’s consolidated views on drama, confirming his desideratum of 

becoming a great playwright.  

The dramatic genres subjected to theorization are the comedy and 

– most of the times – the drama. Although Eminescu makes competent 

judgments related to comedies, appropriating the data about them from 

an intellectual standpoint, his incompatibility – at the creative level – 

with this genre is apparent. This is one of the reasons why the 

considerations regarding dramas prevail in his theatrical reviews. The 

obsession of the drama hero permanently accompanies the journalist’s 

critical acclaims. According to Eminescu, the feature that validates a 

character is their consistency – understood not as a behavioral linearity, 

but in the acceptance of the hybris which can be identified in classical 

tragedies.  

The convergence of distinct literary influences that is to be 

noticed in Eminescu’s conception of drama reveals his capacity of 

assimilating and synthetizing cultural ideas acquired through study, but 

also a refusal of formally subscribing to an artistic style. Shakespeare, 

Molière and Sophocles are mentioned as ideal terms of comparison, but 

without the author’s manifestation of an idolatrous fascination towards 

them. Eminescu’s plays stick to the theoretical views expressed by him in 

the columns of the journals; in fact, he is the one to come up within 

Romanian literature with the drama of ideas. The theatrical vocation 

proved by Eminescu is a binder of his entire work, which goes beyond his 

playwriting. Nevertheless, the irony of the posterity denies to him the 

fulfilling of the creative destiny he aspired for, because the national 

consciousness identifies Eminescu only with his image of the Poet. 

 

Key-words: Eminescu, journalist, drama of ideas, theatrical 

conception, mask. 
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Anul I, Sibiu 

Literaritatea scrisorilor eminesciene: corespondenţa cu 

Veronica Micle 

Teoreticienii au dezbătut dintotdeauna conceptul de literatură și au 

adoptat diferite poziții de-a lungul timpului cu privire la aceasta. S-a pus 

în discuție și posibilitatea ca orice text să poată fi încadrat în această 

categorie. Ținînd cont însă de cerințele fiecărei opere, conform teoriei lui 

Umberto Eco, nu orice scriere poate fi numită ca fiind literară, întrucît 

asta ar însemna dispariția granițelor dintre literar și non-literar. Astfel, 

întrebarea care se cere a fi pusă este: ce face dintr-un text banal un text 

literar? Pentru a da un răspuns cît mai potrivit, consider că perspectiva din 

care trebuie privită literatura este cea modernă, unde graniţele sînt 

stabilite de cititorul însuşi. Aceeaşi idee, a puterii de decizie a cititorului 

este exprimată şi de Eugen Negrici în „Imanenţa literaturii” atunci cînd îl 

citează pe Gerard Genette: „după împrejurări orice text poate fi sau nu 

literatură după cum este receptat (mai ales) ca spectacol sau (mai ales) ca 

mesaj” (Negrici, 1981: 219). Aşadar, pentru ca un text să fie considerat 

literar, singura condiţie care se pune este să aibă un impact puternic 

asupra cititorului, cu alte cuvinte, să-l surprindă, fie prin limbaj sau 

imagini, fie prin idei menite să îl provoace la meditaţie sau sentimente, 

care să îl transfigureze şi să îl îmbogăţească. Această idee este prezentă şi 

la Eugen Negrici, care face trimitere la natura artei explicată de 

formalistul rus, V. Sklovski prin „efectul de înstrăinare, adică prin 

surprinderea cititorului cu ceva ce contrazice sistemul de aşteptări” 

(Negrici, 1981: 9), ceea ce înseamnă că cititorul este cel care decide 

„literaritatea” unui text, bazîndu-se pe o lectură anterioară, experienţe 

personale, sentimentele pe care textul i le trezeşte, orizontul său de 

aşteptare, viziunea proprie. 

Un răspuns mai clar la întrebarea anterioară ne este oferit de 

Roman Jakobson, odată cu introducerea termenului de „literaritate”, 

definit ca „acel ceva ce face dintr-o operă dată o operă literară”. Din 

perspectivă modernă, „acel ceva” este criteriul după care se ghidează 

lectorul, acesta stabilind însăşi natura criteriului. Jakobson mai adaugă că 



ARIADNA-LAURA FULEA 

216 

nu subiectul, tema sau motivele dau naştere literaturii, ci literatura trebuie 

căutată în modul de exprimare şi structurare a acestora, ceea ce înseamnă 

că literaritatea este determinată de scriitor, însă cred că mai importantă 

decît „organizarea” scriitorului este percepţia cititorului care are puterea 

de a decide destinul unei opere. 

Un caz particular de text a cărui literaritate este încă discutabilă 

este corespondenţa; iar pentru a putea determina dacă scrisoarea este sau 

nu literatură, dacă în ea există elemente de literaritate, îmi propun să 

studiez care sînt similitudinile ce există între textele literare şi scrisori, 

imaginile sau ideile care sînt transpuse din scrisori în versuri sau invers. 

Opinile consacrate despre corespondenţă sînt contradictorii, astfel Ioana 

Pîrvulescu, în articolul „Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri”, în urma 

unei analize peste ani, observă că scrisorea este văzută, mai întîi, ca un 

instrument, ca o necesitate, apoi ca o bucurie, iar, în cele din urmă, „în 

lectura posterităţii, o «literatură»”. De aici se desprinde ideea că din 

perspectiva timpului, textele neliterare ale marilor autori devin literatură 

sub influenţa imaginii pe care aceştia şi-o creează prin operă, în ochii 

cititorului. 

Pe de altă parte, Livius Ciocîrlie în Mari corespondenţe, vede 

literatura ca pe îmbinarea dintre implicarea expresivă a autorului şi 

orientarea spre destinatar (Ciocîrlie 1981: 7), considerînd, în acelaşi timp, 

că scrisul devine literatură atunci cînd reuşeşte să trezească sentimente în 

sufletul cititorului. Din această perspectivă, corespondenţa eminesciană 

poate fi considerată literatură, deoarece se supune tuturor criteriilor 

amintite, fiind orientată spre un destinatar, în cazul nostru, Veronica 

Micle, trezeşte sentimente cititorului (nostalgie, admiraţie, derută etc.), iar 

autorul, Mihai Eminescu, este implicat expresiv, lucru demonstrat de 

modul în care îşi percepe şi conturează iubita.  

Tot Livius Ciocîrlie consideră că „o scrisoare <<literară>> pune 

în evidenţă capacităţile expresive ale autorului”, iar analizînd scrisorile 

lui Eminescu ne putem da seama că acesta este expresiv fie atunci cînd îşi 

numeşte iubita, folosind diferite apelative: „Dulcea mea amică”, „Dragă 

Nicuţă” sau asocieri: „porumbiţă”, „mîţă”, „visul de aur al vieţii mele”, 

fie prin modalităţile de exprimare a sentimentului de iubire: supunerea lui 

faţă de fiinţa iubită sub formă de paj sau cavaler, dependenţa de fiinţa 

iubită: „ nici nu mai trăiesc, nici nu mai mor fără tine” sau speranţa unei 

vieţi trăite împreună: „Avem să fim, nu te îndoi, cei mai fericiţi doi 
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oameni din lume”. Mai mult decît atît, Livius Ciocîrlie afirmă că 

scrisoarea devine literatură „atunci cînd îi oferă cititorului posibilitatea să 

îşi imagineze un nou univers plin de sensuri” (Ibidem: 8), ceea ce 

înseamnă că scrisoarea se îmbogăţeşte, asemenea literaturii, cu noi 

sensuri la fiecare lectură, fără a se învechi vreodată, ci renăscînd, 

înnoindu-se cu fiecare lector care încearcă să îi descifreze sensurile 

ascunse. 

În opinia mea, prin structura lor, scrisorile lui Mihai Eminescu 

către Veronica Micle sînt opere literare, pe de o parte, pentru că pot forma 

un tot unitar, un roman ai cărui protagonişti sînt doi oameni care nu au 

avut condiţiile propice care să ducă la împlinirea poveştii lor de dragoste. 

Elementele care, în viziunea personală, fac din această corespondenţă un 

„roman” sînt: zugrăvirea atmosferei epocii în care cei doi au trăit (poetul 

vorbeşte despre postul său la redacţia „Timpul”, despre concertele lui 

Sarasate, despre Guvern sau Minister, despre momentul în care vede 

pentru prima dată marea, etc.), intrigile (divergenţele dintre Eminescu şi 

Caragiale), obstacolele care stau în calea iubirii (statutul financiar al 

poetului şi starea sa de sănătate), personaje secundare (Caragiale, Ştefan 

Micle, Ghika, Kogălniceanu), toponime (Constanţa, Bucureşti, Iaşi).  

Pe de altă parte, corespondenţa lui Eminescu cu Veronica poate fi 

înscrisă în graniţele literaturii şi datorită modului în care omul Eminescu 

percepe şi „cîntă” femeia. Aici trebuie făcută o menţine asupra faptului că 

afirmaţia lui Călinescu infirmă teoriile de mai sus întrucît susţine faptul 

ca Eminescu ar fi fost îndrăgostit de o himeră: „Veronica nu exista pentru 

poet decît ca un mit erotic, ca o necesitate sufletească în clipele de 

inacţiune erotică” (Mihăilescu, 2009: 67), Eminescu căuta „dragostea, nu 

femeia…o nevoie naturală de a trăi viaţa speţei cu toate deliciile de ordin 

sufletesc” (Ibidem: 150). Poate că Eminescu a fost o fire „cu capul în 

nori, idealist, utopic, nerealist, nedescurcăreţ” (Ibidem: 125), însă el nu a 

iubit o iluzie, ci a  iubit-o pe Veronica, femeia concretă, iar aceste lucru 

ne este demonstrat de corespondenţa pe care o analizăm, de poeziile sale, 

care sînt în deplin acord cu etapele de dragoste şi glacialitate, iubire şi ură 

prin care au trecut cei doi (Icoană şi privaz, Venere şi Madonă, M-ai 

chinuit atîta cu vorbe de iubire, Zadarnic şterge vremea), de mărturiile 

poetului: „Adormind seara cu gîndul la tine şi deşteptîndu-mă dimineaţa 

tot cu el” (s. III), „tu eşti cel dintîi amor al meu şi vei fi cel din urmă, 

unicul”(s. LX), de mărturiile celor apropiaţi lui: „Acest om iubeşte pe 
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femeia asta, că numai moartea ar putea să-l desfacă, iară în viaţă nimeni 

nu e în stare să-l facă s-o urască” (Mihăilescu, 2009: 51), dar şi de faptul 

că dragostea lui pentru femeia iubită a învins nenumărate obstacole; iar 

toate aceste argumente anulează afirmaţia călinesciană. 

Aşadar, Eminescu a iubit-o pe Veronica-femeia, nu pe Veronica-

iluzia sau plăsmuirea, aşa cum reiese din corespondenţa lor, el rămînînd 

„Al tău pentru totdeauna, Eminescu” (s. XXXIX); introducerea structurii 

„pentru totdeauna” în formula clasică a scrisorii, reflectă dragostea 

statornică pe care Eminescu i-a purtat-o Veronicăi. 

Pentru majoritatea cititorilor sau criticilor, un text este literar 

atunci cînd i se poate aplica criteriul estetic sau expresiv, ceea ce 

înseamnă că pentru majoritatea lectorilor, literaritatea înseamnă 

îndemînarea unui scriitor de a îmbrăca cuvîntul. Dacă analizăm scrisorile 

eminesciene din această perspectivă, ne putem da seama că poeticul, 

expresivul există, mai ales, cînd este vorba de portretul Veronicăi, 

deoarece Eminescu recurge ori la comparaţie, ori la diverse apelative sau 

sugestii pentru a i-l realiza. Astfel, un alt element de literaritate al 

scrisorilor eminesciene este modul de realizare al portretului iubitei, 

acesta apropiindu-se foarte mult de portretul acesteia din creaţia poetică 

eminesciană.  

La fel ca în poezie, Veronicăi îi este realizat atît un portret de 

Madonă, cît şi unul de Veneră, evidenţiind-se astfel dualitatea iubitei, dar 

şi modul dual al îndrăgostitului de a o percepe. În scrisori, ca în poezie, 

portretul iubitei atrage cel mai mult atenţia prin „ochii albaştri” (s. I), 

iubirea pornind de la suflet, de la privire. Ochii iubitei mai sînt descrişi ca 

fiind niște „ochi foarte problematici” (s. I), puşi astfel în antiteză cu cei ai 

bărbatului care sînt doar „ochi problematici”, ceea ce evidenţiază eternul 

feminin enigmatic, sufletul feminin care pare a-şi adînci misterul pe 

măsură ce este descoperit. Ochilor albaştri le este mereu asociat „profilul 

de ceară albă arăta atîta suferinţă şi duioşie” (s. I), arătînd că suferinţa 

cauzată de dragoste sau de greutăţile vieţii este vizibilă la nivel  fizic, însă 

ea nu schimbă cu nimic duioşia şi candoarea iubitei. Iubita are o figură 

„blîndă, de marmură”, figură pe care o regăsim şi în poezia Veneră şi 

Madonă: „marmură caldă”, unde, prin intermediul acestui oximoron este 

redată dualitatea iubitei atît din punct de vedere fizic: ea are pielea albă, 

cît şi comportamental: ea este uneori distantă, alteori, iubitoare şi grijulie. 

Acelaşi profil apare şi în Icoană şi privaz: „Ca marmura de albă cu faţa 
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ta răsari”, unde albul feţei trimite spre ideea de puritate, dar şi spre ideea 

de tinereţe, gingăşie, fineţe, toate acestea conturînd portretul unei fiinţe 

venite parcă din altă lume. Acest portret al iubitei, cu ochi albaştri, 

„frumoasă, blondă” (S. I) şi cu faţa de ceară albă, se aseamănă cu 

portretul realizat Madonei din poezia Veneră şi Madonă. Prin asemănarea 

iubitei cu Madona, poetul recunoaşte că iubirea îl face să o vadă pe 

Veronica asemenea unei sfinte, asemenea unei femei pure, sacre, 

„stăpînă” peste celelalte prezenţe feminine datorită unicităţii sale. Tot în 

această poezie, poetul aruncă asupra fiinţei iubite un „văl alb de poezie”, 

transformînd-o dintr-un „demon”  într-un „înger”, lucru ce demonstrează 

încă o dată că poetul este îndrăgostit de o femeie din realitatea concretă, 

şi nu de un ideal al imaginaţiei sale, dar şi că iubirea acestuia are putere 

transfiguratoare, determinîndu-l să-i vadă doar atributele, căci ea e „sfîntă 

prin iubire”. Aceeaşi idee de sfinţenie, de fiinţă îngerească, de fiinţă cu 

atribute divine se regăseşte şi în poezia Înger şi demon, unde iubita este 

văzută ca o fiinţă sfîntă („Ea, un înger ce se roagă”), un înger coborît 

între oameni, plin de bunătate („Ea, o inimă de aur”), transparenţă, 

candoare, castitate, inocenţă („a copilei rugăciune”), este percepută ca o 

sursă de viaţă, o fiinţă cu care eul poetic nu se aseamănă şi spre care nu ar 

trebui să cuteze nici măcar să înalţe privirea, o prezenţă care îl determină 

să încerce să se schimbe. 

Idolatria faţă de această fiinţă este exprimată în scrisori prin: „tu 

rămîi în mintea şi sufletul meu ceea ce ai fost totdeauna: visul de aur al 

vieţii mele – singura mea aspiraţie, şi viaţa cu tine – singura mea 

speranţă” (s. L), iar la nivelul poeziei prin asocierea Veronicăi cu o 

Madonă, cu un înger, cu o icoană sau prin apelative: „Divino”. 

Tot în scrisori apare comparaţia Veronicăi cu un copil: 

„drăgălaşul meu copil” (s. LVI), ceea ce demonstrează o atitudine 

paternă, grijulie a lui Eminescu, aşa cum afirmă şi Dan C. Mihăilescu. 

Aceeaşi comparaţie se realizează şi în poezia Icoană şi privaz prin 

intermediul termenului „copilă”, care arată inocenţa, puritatea şi 

fragilitatea iubitei, iar din acest motiv, Eminescu tinde să aibă o atitudine 

paternă şi protectoare faţă de Veronica. 

Iubita este mereu asociată cu elemente din natură, deoarece 

Eminescu vede mereu în ele atribute ale femeii iubite sau acestea îi 

amintesc de ea: „pasăre voioasă”, ceea ce indică faptul că Veronica 

aduce veselie, culoare în viaţa lui Eminescu, ea este cea care îi dă viaţă 
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sufletului său frămîntat de atîtea probleme şi suferinţe şi tot ea îl 

determină să îşi dorească să trăiască. Pasărea, simbol al înălţimii, al 

cerului, mai poate indica fericirea pe care Eminescu nu o poate ajunge 

niciodată. Un alt simbol cu care iubita este comparată este porumbelul (s. 

XXXVI), acesta fiind un indiciu al fragilităţii, purităţii, frumuseţii şi 

şarmulul, atribute prin care Veronica se distinge de celelalte prezenţe 

feminine din viaţa poetului. Teiul (s. III) aminteşte îndrăgostitului 

Eminescu de Veronica, deoarece parfumul florilor de tei îl fac să se 

gîndească la parfumul iubitei şi, mai mult decît atît, ambele, teiul şi 

iubirea, sugerează renaşterea.  

După cum am spus mai sus, Eminescu îi realizează Veronicăi un 

portret complet, amintind şi de Veneră. În scrisoarea II, o scrisoare de 

venin am putea spune, poetul îi impută faptul că este „Zgîrcită în zîmbet 

şi orice privire”, Eminescu lăsînd să se înţeleagă prin aceasta că iubita se 

arată nepăsătoare la sentimentele sale, considerînd-o, în acelaşi timp, şi 

lipsită de sentimente: „aş batjocori simţirea pe care cînii chiar între sine 

o simt mai mult decît ai simţit-o d-ta pentru mine”. În aceeaşi scrisoare, 

Eminescu o numeşte pe Veronica femeie uşoară: „Ce imputări se pot face 

unei femei uşoare?”, „Fără ură, căci urîndu-te ţi-aş da o valoare pe care 

o femeie de uşurinţa d-tale n-o merită”, astfel femeia iubită este acum 

coborîtă de pe piedestal, dar cu toate acestea, în final, poetului pare a-i 

părea rău de cele spuse, iar pentru a-şi îndrepta greşeala spune că 

„Reîntoarcere din parte-mi nu e decît c-o unică condiţie” şi „Aceasta e să 

împarţi soarta rea în care trăiesc eu, să fii a mea oricum aş trăi şi 

oriunde”. Aceleaşi idei, imagini şi sentimente se întîlnesc şi în poezia 

Veneră şi Madonă. Prin asemănarea cu zeiţa frumuseţii, Veronica devine 

un simbol al iubirii si al frumuseţii, şi implicit al unicităţii, dar şi un idol 

căruia poetul i se închină. Prin această analogie a iubitei cu zeiţa Venus, 

poetul recunoaşte că vede în iubita sa o femeie frumoasă, cuceritoare, dar 

infidelă. „Ochi de piatră ce scînteie” arată că ochii care sînt oglinda 

sufletului, reflectă un suflet împietrit, dar care reuşeşte să farmece prin 

intermediul aspectului exterior. Aici, Veronica este percepută ca o fiinţă 

crudă, stearpă, demnă de dispreţ, deoarece ea este incapabilă de a iubi, 

însă starea în care se află aceasta este ameliorată de iubirea lui Eminescu, 

care consideră că a fost prea dur şi nefondat în acuzaţiile aduse şi îşi cere 

iertare, recunoscînd că iubirea îi dă puterea să treacă peste toate greşelile 

Veronicăi şi să o iubească necondiţionat pe cea care îl înveninează cu 
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farmecul privirii sale: „Şi ador pe acest demon cu ochi mari, cu părul 

blond”. 

Portretul Veronicăi mai este conturat în scrisori şi prin antiteza 

care se stabileşte între ea şi Eminescu (din punctul de vedere al acestuia). 

Astfel, în scrisoarea III, Eminescu spune: „dar nici mînile noastre nu 

rimează, căci a mea-i urîtă ş-a ta albă şi subţire”. Ideea unei nepotriviri 

se regăseşte şi în scrisoarea L: „În momentele în cari-mi simt nefericirea 

şi slăbiciunea de caracter, în momentele în cari văd că nu sînt bun de 

nimic în lumea aceasta şi că în zadar trăiesc..., femeie dulce şi 

fermecătoare, să ierţi că am îndrăznit a te iubi”. Incompatibilitatea pe 

care Eminescu o vede între el şi Veronica se recunoaşte şi în poezia Înger 

şi demon: iubita este văzută ca un înger, o fiinţă divină, iar poetul se vede, 

în raport cu aceasta, un demon, o fiinţă care nu are puterea de a se ridica 

la înălţimea spirituală a fiinţei iubite. Astfel, poetul consideră că el şi 

femeia pe care o iubeşte sînt două fiinţe total opuse, care provin din lumi 

diferite, care au o istorie diferită şi a căror unire ar fi împotriva „lumei/ 

Contra legilor ce-s scrise”, însă, cu toate acestea, împăcarea unui suflet 

zbuciumat de grele încercări o asigură doar „amorul”, iubirea unui suflet 

pur, liniştit, neîntinat, care să îi potolească durerea şi furtuna din suflet. 

Ideea aceasta, a antitezei, este prezentă şi în M-ai chinuit atîta cu vorbe 

de iubire:  „Ah! sufletele noastre nu sînt de fel armonici/Şi sînt ca două 

note cu totul discordante...”. 

Analizînd cele spuse mai sus, putem conchide că portretul 

Veronicăi, aşa cum se desprinde din scrisori, este construit oximoronic 

(„Tu eşti cumplit de bună, cum eşti cumplit de rea” în M-ai chinuit atîta 

cu vorbe de iubire), portret ce se aseamănă cu cel din literatură prin 

faptul că este unul iconic, apropiindu-se, în acelaşi timp, de cel germanic, 

însă fiind mult mai gingaş şi mai fin realizat decît acesta, lucru care 

demonstrează literaritatea scrisorilor eminesciene. Tot de aici se 

desprinde şi faptul că Veronica este singura femeie care a marcat viaţa 

poetului, că este femeia care i-a pătruns adînc în suflet, înveninîndu-l cu 

farmecul ei, iar din acest motiv, Eminescu nu a putut iubi o altă femeie cu 

aceeaşi intensitate şi profunzime, idolatrizînd-o şi transformînd-o în 

„visul de aur al vieţii mele”. 

Pentru că vorbim de literaritatea unor texte, nu putem să nu facem 

referire şi la limbaj, la modul în care sentimentele sînt transmise prin 

intermediul acestuia. Avînd în faţă nişte scrisori care sînt, de fapt, texte 
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scurte, scrise în casă, în parc, la masă sau pe sofa, în momente de 

nervozitate, de extaz, se poate spune cu uşurinţă că în astfel de texte nu se 

poate găsi nimic literar, însă dacă adoptăm viziunea lui Eugen Negrici, 

care în Imanenţa literaturii spune că „orice enunţ în proză poate avea 

ambiguitate dacă te străduieşti să invoci circumstanţele în care apare şi 

ştii să izolezi semnificaţiile lui relevante, acele detalii care dobîndesc, pe 

căi diferite, mai multe înţelesuri” (Negrici, 1981: 190) sau „nu e greu de 

dovedit că un cuvînt nu trebuie neapărat să fie nepoetic numai fiindcă 

semnificaţia lui a fost limitată” (Ibidem: 190),vom găsi cu uşurinţă 

elemente retorice care să demonstreze literaritatea acestor epistole, căci 

după cum afirmă acelaşi autor în aceeaşi carte: „Implicate peste tot, 

elementele literare aşteaptă să fie relevate atît la nivelul microstructurilor 

verbale, cît şi la nivelul macrostructurilor compoziţionale”(Ibidem: 13) 

sau „indiferent de destinaţia precisă a textelor care ne preocupă, ele sînt 

parţial «retorice» şi pot deveni, în procesul semnificării, matcă de valori 

literare” (Ibidem: 13). 

Citind scrisorile, primele elemente de retorică care ne atrag atenţia 

sînt formulele de adresare („Doamnă”, „Momoţi”, „Draga mea 

Veronică”), însă dacă ar fi să aşezăm scrisorile în două sertare, unul se va 

numi „Farmec”, iar celălalt „Venin”, deoarece acestea sînt sentimentele 

dominante resimţite de Eminescu pe parcursul poveştii sale de dragoste 

cu Veronica. Atunci cînd avem de a face cu scrisori de farmec, Eminescu, 

fie se adresează iubitei prin diminutive: „Momoţel”, „Nicuţă” pentru a 

lăsa să se resimtă farmecul de care este cuprins, fie printr-o adresare 

paternală: „Dulcea şi draga mea copilă” pentru a o face pe Veronica să se 

simtă protejată, dar şi pentru a exprima modul jucăuş în care o percepe şi 

s-ar comporta în prezenţa ei, sau prin formule de adresare puţin mai 

serioase, dar care lasă să se resimtă idolatria şi iubirea imensă pe care 

poetul o simte: „Iubită femeie”, „Draga mea Veronică”. În scrisorile de 

venin, deşi adresarea se face scurt, „Doamnă”, nu există exprimare 

insultătoare, ci doar rece pentru a lăsa impresia de distanţare, de răceală 

faţă de destinatar. 

Întrebările retorice sînt un alt element ce oferă o oarecare 

expresivitate scrisorilor, deoarece ele transmit fie incertitudine, fie 

insinuare sau speranţă, iar analizate global, ele dau impresia că Eminescu 

vorbeşte cu o persoană aflată în faţa lui, că destinatarul i-ar putea 

răspunde în clipa următoare, că o priveşte pe cea cu care vorbeşte, iar 
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acest lucru se traduce printr-o apropiere imaginară de fiinţa iubită. În 

scrisorile care sugerează farmecul de care este îmbătat îndrăgostitul, 

aceste întrebări redau delicateţea cu care Eminescu îşi tratează iubita: „Te 

jenează că scriu numai o pagină, mîţule?” (s. LX) sau încearcă să 

trezească compasiunea în sufletul femeii iubite: „Nu-i aşa că tu mă 

scuzezi şi nu mi-o iei în nume de rău în consideraţia nevralgiei?” (s. 

XLVII). Pe de altă parte, în scrisorile în care Eminescu se înveninează cu 

mînie sau gelozie, întrebările retorice redau imputări aduse Veronicăi, 

redau insinuări: „de talie de mijloc, cu mustaţă subţire şi neagră şi palid 

la faţă?”(s. LVIII), unde poetul, foarte subtil, încearcă să afle dacă 

Veronica i-a fost infidelă, dar, mai ales, doreşte să afle cum arată bărbatul 

care i-ar putea fura dragostea iubitei. În aceste scrisori înveninate răzbat 

„fibre caragialiene” (Mihăilescu, 2009: 72): „Ce imputări se pot face unei 

femei uşoare?”, ,,Ei bine, ce-ai binevoit d-ta a face din mine? [...] Cine 

mă cunoaşte cum m-ai cunoscut d-ta, cine ştie, cum ştii d-ta, că n-am 

putut iubi nici pe mumă-mea mai mult decît te-am iubit...”. Acest lucru se 

întîmplă „nu prin coborîrea, nu prin degradarea caricaturală a celui dintîi 

(n. Eminescu), ci, dimpotrivă, prin reevaluarea personajelor caragialiene” 

(Ibidem: 70). 

Rugăminţile eminesciene: „te rog, scrie-mi”, „te rog să-mi ierţi 

dispoziţiunea”, „te-am rugat...să ierţi că am îndrăznit a te iubi”, alături 

de promisiuni: „vei uita toate durerile pe care ţi le-am provocat”, „Atunci 

ceea ce stă în versuri... vor fi realitate”, „Avem să fim, nu te-ndoi, cei mai 

fericiţi doi oameni din lume” redau respectul pe care Eminescu îl are faţă 

de Veronica, intimitatea dintre cei doi, idolatria poetului faţă de iubita sa, 

respectiv speranţa unei vieţi trăite împreună, convingerea unei fericiri 

depline, dar privite totuşi, din perspectiva unei persoane aflate la apusul 

vieţii, cînd speranţa e amestecată cu incertitudine. 

În momentul în care Eminescu încearcă să fie convingător şi 

tranşant îşi ordonează ideile: „pe de o parte”, „pe de altă parte”, „încă o 

dată”, „în sfîrşit”. Pentru a obţine o reacţie imediată din partea Veronicăi, 

poetul este uneori ironic: „la mănăstire nu-ţi mai trebuia o manta, cum îţi 

trebuie la Iaşi, nu-ţi mai trebuia un om despre care unii – alţii să 

presupuie că-l iubeşti, pe cînd în realitate iubeşti pe cine ştie cine” (s. II) 

, alteori este insinuant: „Zgîrcită în zîmbet şi orice privire cu mine ..., n-ai 

fost aşa cu oricine, o ştiu bine aceasta” (s. II), utilizîndu-se chiar şi de 

visele din timpul nopţii, pe care le regizează, cu siguranţă, după bunul 
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plac: „am visat că un tînăr cu mustaţele subţiri şi negre şedea în colţul 

unei sofale verzi şi te săruta. Tu te făcuşeşi roşie ca racul şi aveai un aer 

ambarasat, însă foarte vesel şi fericit” (s. LVIII). 

Pentru a pune în evidenţă caracterul enigmatic al iubitei, care nu îi 

dă de înţeles dacă îl place sau nu, Eminescu recurge la relatarea unei 

povestioare care surprinde încercările eşuate ale unui „animal” de a intra 

în graţiile unei doamne care nu îi dă atenţie. Eminescu face uz de această 

analogie şi insistă asupra condiţiei îndrăgostitului, a bărbatului care este 

asemănat cu un animal, tocmai pentru a reliefa faptul că el încearcă să 

atragă atenţia, însă este mereu respins, ocolit, i se oferă doar „firimituri” 

de atenţie cu scopul de a-i fi trezit interesul de a încerca din nou şi din 

nou. În alte scrisori, pentru a-şi arăta adoraţia faţă de Veronica, creează o 

antiteză între ei doi: ea este o regină: „suita M. Sale Doamnei Veronica”, 

iar el un „paj şi cavaler” sau un „cîne înamorat ca un cărăbuş” (s. LVI). 

Alte modalităţi retorice prin care limbajul capătă literaritate sînt 

utilizarea unor sintagme care amintesc de limbajul biblic: „cu tine s-a-

nceput şi s-a-ncheiat” (s. L), jocul de cuvinte: „şi-ţi mărturisesc că mi-e 

dor de tine ca şi ţie de mine” (s. LVI), sintagme care sugerează că poetul 

este dominat de sentimente contradictorii: „cînd merit să mă uiţi, azi mă 

tem că m-ai putea uita” (s. XXXIX), structuri care indică faptul că 

Veronica este centrul universului poetului: „nici nu mai trăiesc, nici nu 

mai mor fără tine” (s. LX) sau utilizarea limbii franceze prin care 

Eminescu încearcă să atragă şi să menţină atenţia asupra celor relatate: 

„c’est trop  pour mourir et trop peu pour vivre” (s. LVIII), „N’est-ce pas 

que nous serons heureux…” (s. LX). 

Toate aceste elemente de retorică conferă scrisorilor literaritate, 

iar acest lucru demonstrează faptul că discursul literar influenţează 

discursul epistolar, plasîndu-l între graniţele literaturii. Scrisorile nu sînt, 

aşadar, texte lipsite de expresivitate, ambiguitate sau şlefuire, ci sînt texte 

care citite adecvat, capătă noi sensuri, asemenea oricăror creaţii literare. 

Orice text, dar mai ales cele literare, trebuie să aibă o coerenţă, o 

curgere, o organizare a discursului pentru a reuşi să transmită în mod 

corect ceea ce au de transmis. Fără o organizare, textele ar conţine doar 

rînduri de idei şi sentimente goale care nu reuşesc să genereze alte idei 

sau să emoţioneze.  

Urmînd acest principiu, putem spune, al organizării, Eminescu a 

reuşit prin scrisorile sale să obţină ceea ce şi-a dorit: mărturisirea 
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sentimentelor, trezirea empatiei, obţinerea unui răspuns etc. Pentru a reuşi 

să atragă şi să menţină atenţia asupra a ceea ce are de comunicat şi pentru 

a o face subtil ca să nu aducă o ofensă Veronicăi, Eminescu recurge la 

relatarea unei povestioare a cărui personaj principal este un bărbat, pe 

care poetul îl numeşte „animal”, ce încercă să atragă atenţia unei doamne, 

însă aceasta nu îi acordă prea multă atenţie. 

În momentul în care Eminescu doreşte să obţină o confirmare sau 

o infirmare din partea Veronicăi cu privire la infidelitatea sa sau doreşte 

să afle numele şi portretul bărbaţilor care o curtează, fie îi pomeneşte pe 

aceştia în mod intenţionat în scrisori: „Pentru asta o secătură ca Ghika, 

Cogălniceanu sau o alta ca… sînt destui de buni” (s. II), fie este subtil şi 

face uz de visele din timpul nopţii pentru a i se oferi un răspuns: „am 

visat că un tînăr cu mustaţele subţiri…te săruta. […] Daca-i putea să mi-

l descrii foarte detaliat”. 

În momentele de gelozie nebună şi mînie, preferă să treacă direct 

la subiect: „Demult joc un rol nevrednic de mine însumi” (s. II). Pentru a 

reuşi să o determine pe Veronica să se simtă vinovată de starea în care se 

află, de a o încolţi şi pune la zid, foloseşte tot felul de modalităţi: se arată 

neînduplecat („Nu mi-ai scris, doamnă, nu iar şi nu”), ferm („Credeam în 

d-ta, nu mai cred”), se adresează direct ca şi cum Veronica ar fi de faţă 

(„Ce să mai continuăm, doamnă, o comedie, pe care d-ta ai ştiut s-o joci 

bine, nu-i vorbă, dar în care mie rolul de bufon nu-mi convine!”), încercă 

să fie convingător şi să se arate superior („Ştiu multe de dumneata”), 

utilizează sintagme care dau impresia unor imprecaţii („Nu i-ar putrezi 

oasele cui au dat fiinţă acestor ţări în care…amorul nu-i amor”) sau 

creează impresia de indiferenţă şi distanţare („De o-mplineşti, bine, de nu, 

nu”). 

Alte ori, atunci cînd nu este supărat, îşi mărturiseşte sentimentele 

prin versuri care au rolul de a trezi emoţie şi simpatie: „Şi dacă se 

întîmpla pe tine să te văz/Desigur că la noapte un tei o să visez,/Iar dacă 

se întîmplă să întîlnesc un tei/Desigur toată noaptea visez la ochii tăi” 

sau inserează pasaje privitoare la suferinţa cauzată de boală, pentru a 

stîrni compasiune şi empatie: „Am o cumplită nevralgie la cap…”, „Mă 

frec cu mîna pe frunte şi-ncerc a-ţi spune mii de lucruri…”. 

O altă modalitate prin care Eminescu îşi organizează discursul 

este alternanţa: vorbeşte despre el şi Veronica („faţă de tine caut să-mi 

port vina mea proprie”), îl aduce în discuţie pe Caragiale („Pe domnul în 
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chestiune…”), ca mai apoi să facă referire la relaţia sa cu Veronica, iar în 

final să revină la Caragiale.  

În ceea ce priveşte partea de final a scrisorilor, majoritatea se 

încheie prin acelaşi  „Al tău pentru totdeauna, Emin”, de unde putem 

deduce că indiferent de obstacolele pe care viaţa i le-a scos înainte, 

Eminescu a iubit-o necondiţionat pe Veronica. 

Analizînd toate criteriile (al expresivităţii, limbajului, retoricii şi 

organizării discursului) din perspectiva cărora am privit scrisorile 

eminesciene, putem spune că acestea „aduc a literatură”, că pot deveni „în 

viziunea noastră literatură”, tocmai datorită faptului că nu există text în 

care să nu se găsească o „expresivitate involuntară”, după cum consideră 

Eugen Negrici. Mai mult decît atît, orice formă de scriere şi, mai ales cea 

în care sînt transpuse şi transmise sentimente, are un efect cathartic 

asupra celui care scrie, eliberîndu-l de tensiune şi aducînd-i mulţumire şi 

linişte sufletească, aşa cum consideră Livius Ciocîrlie. Tot în viziunea lui 

Ciocîrlie, „prin scriere, existenţa s-a transformat într-un proces creator”, 

adică realitatea cotidiană a celor doi îndrăgostiţi împreună cu aerul 

timpului (discuţiile de la Cameră dintre liberali şi conservatori, 

mitingurile de la Ateneu, mutări etc.), devin prin procesul scrierii, prin 

aşezarea „geloziei lîngă dragoste, a oboselii lîngă linişte”, o formă de 

creaţie. 

Privită în ansamblu, corespondenţa lui Eminescu cu Veronica 

Micle este, după cum am spus mai sus, un  „roman” pentru că are 

personaje, o intrigă bine construită, dar, mai ales, aceste scrisori nu 

relatează o poveste de dragoste, aşa cum ne-am fi aşteptat, ci o poveste 

despre suferinţa din dragoste, cauzată de depărtarea celor doi îndrăgostiţi 

şi de comportamentele nepotrivite pe care aceştia le-au adoptat uneori. 

Povestea de dragoste a celor doi a rămas în memoria naţională atît 

datorită intensităţii şi profunzimii, cît şi tragismului poveştii care 

constituie adevăratul subiect de roman. 
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Abstract  
This work is about how the letters of Mihai Eminescu to his 

beloved, Veronica Micle can be read or perceived also as literature. 

The essay begins by raising a very controversial problem, that of 

literature: what makes us to consider a text being literary and what not? 

The answer is offered by Roman Jakobson through his conceptualization 

of the term “literacy skills”, defined as “that something that makes a 

work a literary one”, which helps us to find out that the literacy skills of a 

text are defined  by the reader basing on his previous lectures, on his 

experiences, ideas and feelings.  

We consider that the letters can be read as literature because she 

sees them as such, because they are a unity, a novel whose main 

characteristics are: the drawing of the color of the times when the 

protagonists lived, the intrigues, the obstacles that prevented the unity of 

the main characters, the secondary characters and the cities mentioned.  

The portrait of the beloved is built in the same way in the letters 

as in the poetry. She is seen as a goddess of beauty, but also as a 

Madonna. As a Madonna, she has blue eyes, blond hair, a profile of white 

wax, she is fragile, sensitive, delicate, she is constantly seen as a child or 

a bird. As a Venus, she is the symbol of beauty, of erotism and sometimes 

she is called unfaithful. The both sides of the portray and all the others 

characteristics of Veronica can be found in Eminescu’s poems as well; 

this shows that the literary discourse influences the epistolary one, which 

gain in literacy. 

The main elements of rhetoric analized are: the ways of address, 

the rhetoric questions, the organization of the ideas and the comparison 

drown by Eminescu between a man and an animal. 

In what concerns the organization of the discourse, Eminescu uses 

direct address, lyrics or the alternation, in order to transmit feelings. 

 

 

Key-words: literacy, novel, expressiveness, rhetoric, organization. 

 



 

ALEXANDRA ANA-MARIA DIACONIȚA 

Anul I, Iaşi 

Eminescu – ecouri în corespondență și poezie 

Introducere 
În această lucrare ne propunem să evidențiez cîteva similitudini de 

expresie și viziune între poezia lui Eminescu și corespondența sa cu 

Veronica Micle. Aceste similitudini de expresie și viziune se referă la 

anumite elemente comune poeziilor și corespondenței eminesciene în 

ceea ce privește, de pildă, cochetăria feminină, gelozia sau gesticulația 

erotică. Prin urmare, lucrarea va conține trei părți. 

Prima parte vizează iubirea și cochetăria, preîntîmpinate de 

Eminescu cu îndoială asupra fidelității femeii. Masca poetului care 

transmite o nevoie constantă de afecțiune și, mai ales, o dramatizare a 

situațiilor limită, ne poate conduce la ideea contrastului dintre farmec și 

venin; contrast întîlnit atît în poezii, cît și în corespondența sa cu 

Veronica. 

Cea de-a doua parte urmărește accesele de gelozie ale lui 

Eminescu reprezentate ca transfigurări ale sentimentului de iubire, care 

pot fi regăsite și în paginile de corespondență, dar și în poeziile sale.  

Cea din urmă parte a lucrării se referă la gesticulația erotică 

evidențiată atît în scrisori, cît și în poeme precum: Pe lîngă plopii fără 

soț, Zadarnic șterge vremea, Minte și inimă.  

 

Cochetăria în iubire 
Înainte de a prezenta impactul pe care l-au avut femeile în viața 

lui Eminescu trebuie să clarificăm importanța pe care acesta a dobîndit-o, 

în timp, în cultura română și, de asemenea, în societate. În primul rînd, 

Mircea Eliade considera că atît „cît va exista undeva prin lume un singur 

exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este 

salvată” (apud Bot, 2001: 14). 

În al doilea rînd, relația poet-societate reiese din afirmația 

conform căreia; „Eminescu s-a recunoscut numai în poezie, așadar 

personalitatea sa artistică acceptase resemnarea, în timp ce omul, 

personalitatea diurnă a acestuia a continuat să se manifeste ca un luptător, 
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de unde și justificarea conduitei gazetarului.  Astfel, în timp ce eul poetic 

accepta caracterizarea oferită de termenul „pesimism”, personalitatea 

omenească a autorului arăta un caracter „voluntar” și „optimist” 

(Costache, 2008: 162). De asemenea, Eminescu „niciodată nu dădea 

impresia că o duce greu și că are lipsuri” (Kremnitz, 2015: 32), căci 

acesta „arăta un dezinteres desăvîrșit pentru orice element de lux, 

socotind ca atare unele lucruri utile pentru noi, cum ar fi batista, și dacă ar 

fi avut mai multe mijloace bănești,el și-ar fi cumpărat în primul rînd 

cărți” (Călinescu, 1977: 156). 

Pornind de la aceste adevăruri și referindu-ne și la suferințele pe 

care le-a îndurat poetul în iubire, putem înțelege afirmația Mitei 

Kremnitz, conform căreia: „era convins că o femeie e ahtiată după 

podoabe și cochetă și-și petrece timpul născocind intrigi. De fapt, genul 

acesta a fost idealul său”(Kremnitz, 2015: 27). Astfel, involuntar, 

cumnata lui Titu Maiorescu transpune în absență imaginea Veronicăi – 

tînăra care-i provoacă gelozie lui Eminescu într-una din scrisorile 

adresate: „...hachițele cochetăriei mele e o consecvență naturală și e mai 

mult o compensație și mai bine zicînd un cer senin după o lungă suferință 

fizică și sufletească (...) e ceva atît de înnăscut în mine” (Zarifopol-Illiaş 

(ed.), 2000: 222). Deprinderile mondene ale femeii par a reprezenta cauza 

dezamăgirii care-l urmărește atît pe autor: „era ca și cum ar fi trebuit să-l 

chemi dintr-o altă sferă, să revină în viață, ca să-i atragi atenția” 

(Kremnitz, 2015: 32), cît și pe eul poetic în Pe lîngă plopii fără soț: 

„Căci azi le semeni tuturor,/La umblet și la port/ Și te privesc 

nepăsător/C-un rece ochi de mort”.  

Iubirea absolută la care aspiră Eminescu, se regăsește pe chipul 

femeii, despre care Garabet Ibrăileanu afirma că era doar „copia 

imperfectă a unui prototip nerealizabil”; însă cauza reală a „durerii 

poetului nu este că a pierdut femeia, ci Omul care ar fi putut să-l 

înțeleagă” (Sanda, 1972: 93). Suferind din dragoste, Eminescu specifică 

într-o scrisoare adresată lui Iacob Negruzzi, datată în 1873, că „m-arunc 

iarăși în valurile vieții practice. Mi-e indiferent cum – eu și-așa nu pot fi 

fericit în lume” (Pop, 1969: 43). Această mărturisire devine o ipostază a 

eului poetic în Ghazel: „Eu am plecat purtînd în piept durerea-mi toată 

scrisă,/(...)/Dar noaptea cînd am adormit, atunci durerea-mi toată/Se 

ghemuiește-n inima-mi, o arde ș-o împilă”. 
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Pe de altă parte însă, privind izbucnirea geniului în lirica 

românească, se poate considera că în perioada august 1874 – octombrie 

1877 sînt redactate cele mai frumoase poezii de iubire ale lui Eminescu. 

Același lucru se poate observa și în corespondența acestuia cu tînăra 

Veronica Micle – o corespondență ilicită, purtată sub pseudonime culese 

din proza geniului; Tolla și Gajus sînt dezmierdări ale alter-ego-urilor 

personajelor eminesciene (Ibidem: 54). Perpessicius numește acești trei 

ani ca fiind „perioada veroniană”. 

Sentimentele profunde ale poetului Glossei pentru iubită sînt 

susținute în Amartalon sotiria: „ziua de 4/16 fevr. 1876 a fost cea mai 

fericită a vieții mele. Eu am ținut pe Veronica în brațe, strîngînd-o la 

piept, am sărutat-o. Ea-mi dărui flori albastre pe care le voi ține în toată 

viața mea” (Ibidem: 47). Motivul florii albastre, întîlnit în poezia cu 

același nume, apare înainte de destăinuirea poetului, mai precis, în 1873 

în „Convorbiri literare”. Cu toate acestea, în poemul Un luceafăr, scris în 

anul 1876 se conturează și portretul Veronicăi Micle: „Ca o zînă din 

poveste ea e naltă și ușoară,/E subțire și gingașă și din ochi revarsă 

pară,/Iar la față e bălaie, părul galben cade-n creț,/Trandafiri are pe față 

și e cu zîmbetul isteț”. 

Există un anumit farmec al iubirii ce sălăşluiește atît în scrisorile 

lui Eminescu, cît și în lirica sa: „Văzîndu-te, am știut că tu ești singura 

ființă în lume, care, în mod fatal, fie că vreau eu, fie că nu voiesc, are să 

termine întreaga mea ființă” (Dumitrescu-Bușulenga, 2009: 251) și care-i 

oferă poetului forța necesară izolării, a împărtășirii silențioase a dragostei: 

„Iubind în taină am păstrat tăcere/Gîndind că astfel o să-ți placă ție”. De 

asemenea, căutarea absolutului domină în poeziile sale, devenind un 

impediment în iubire: „Știam că sînt copilul nefericitei secte/ Ce are sete 

adîncă de formele perfecte” (Cînd te-am văzut, Verenă), „Te îmbeți de 

feeria unui mîndru vis de vară (...)/Ea nici poate să-nțeleagă că tu nu o 

vrei...că-n tine/E un demon ce-nsetează după dulcile-i lumine” 

(Scrisoarea V).  Scrisorile adresate Veronicăi trădează o nevoie constantă 

a poetului de afecțiune, de posedare: „Sînt incapabil de a gîndi ceva, 

incapabil de-a lucra (...) Un lucru știu și voi hotărît: să fii a mea și 

pentru totdeauna” și de menținere a vrăjii, a „farmecului renăscînd. De 

mii, de mii de ori”
 
(Zarifopol-Illiaş (ed.), 2000: 27). 

Totodată și Mite Kremnitz confirmă obsesia lui Eminescu, văzută 

ca un indiciu al bolii sale mintale: „mi-a șoptit că nu va mai răbda toate 
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acestea și mă va ucide dacă tot nu pot să fiu niciodată a lui” (Kremnitz, 

2015: 47). G. Călinescu susține că „Eminescu a fost bîntuit/(...) de cele 

mai violente pasiuni pentru femei zărite în treacăt sau cunoscute de 

aproape” (Călinescu, 1977: 161), din cauza faptului că acesta „este un 

idealist, nici vorbă, un om cu mîini întinse spre fantasma femeii 

desăvîrșite, pe care n-o va găsi niciodată, pentru că dragostea este 

căutare”
 

(Sanda, 1972: 32). În ciuda acestei tumultoase nevoi de 

posedare, poetul își caută liniștea, caută salvarea prin dragoste calmă: 

„Revarsă liniște de veci/Pe noaptea mea de patemi/Și de asupra mea 

rămîi/Durerile de-mi curmă/Și fii iubirea mea de-ntîi/Și visul meu din 

urmă” (Să fie sară-n asfințit). Promisiunile lui Eminescu cu privire la 

singura sursă de fericire – Veronica, se regăsesc și sub imboldul 

deznădejdii: „viața mea s-a încheiat; ea n-are nici farmec, nici înțeles 

fără tine” (Zarifopol-Illiaş (ed.), 2000: 113), și sub cel al fericirii: „tu ești 

cel dintîi amor al meu și vei fi unicul și cel din urmă” (Ibidem: 182). 

 

Gelozia 
Incertitudinile care înconjoară atît viața sentimentală, cît și viața 

profesională a poetului par a fi prins contur, în mod special între anii 

1880-1881. După o relație clandestină cu Veronica Micle, despre care se 

considera că „a fost prima și singura femeie care l-a iubit pe Eminescu 

pentru poezia pe care o scria” (Sanda: 8), apar și semne ale nebuniei; 

Venancourt în Le penseur considera că „nebunia poetului se datorește 

zguduielii morale ce a resimțit văzîndu-se trădat de Veronica Micle” 

(Ibidem: 8).  

Veninul, ura și în același timp detașarea încep a domina poemele 

eminesciene; Veronica părînd a fi ținta tuturor declarațiilor eului poetic: 

„Astăzi sînt setos de forme,/Urmăresc aprins cu ochii/Încrețirea 

trădătoare/A subțirei tale rochii” (extras din folclor). De altfel, în 

momentele de răscruce, poetul nu uită că infidelitatea sentimentală „l-a 

durut incomparabil mai mult decît presupusa infidelitate fizică” (Ibidem: 

73), ci își accentuează nemulțumirea urmărind, din exterior, reușitele 

amoroase ale iubitei: „S-auzi zornetul de pinteni și foșnirile de rochii,/Pe 

cînd ei sucesc musteața, iară ele fac cu ochii?” (Scrisoarea IV). 

Nemulțumirea lui Eminescu reiese atît din apelativele cu care-l 

înzestrează pe Caragiale, în fața Veronicăi, căci îl numește: „om de rînd” 
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ori „pezevenchiul cel de grec”, cît și din confesiunea sa: „gelozia nebună 

e cauza care mă face distras” (Zarifopol-Illiaş (ed.), 2000: 157). 

Răzvrătindu-se în dragoste, apelînd inconștient la căință, 

Eminescu se lasă purtat de inflexiunile care-i macină conștiința oferindu-i 

atît stări de bucurie, cît și de nervozitate excesivă. Dovada se regăsește în 

cîteva scrisori adresate Veronicăi, în care afirmă: „Tu trebuie să știi-

Veronică, că pe cît te iubesc, tot așa – uneori – te urăsc; te urăsc fără 

cauză, fără cuvînt, numai pentru că-mi închipuiesc că rîzi cu altul”. De 

asemenea, în corespondență apare atît imaginea femeii ca ființă 

dominatoare în iubire: „Te urăsc uneori pentru că te știu stăpînă pe toate 

farmecele cu care m-ai înnebunit”, cît și cea a iubitului posesiv, demonic: 

„te iubesc și eu – mai mult decît viața, mai mult decît orice în lume și 

pururea cu frica-n sîn, aș vrea să mor or să murim împreună, ca să nu 

mai am frica de-a te pierde”. De la gelozie și pînă la apariția morții nu e, 

pentru Eminescu, decît un pas. Imaginea acesteia din urmă reapare și în 

poezia Despărțire, eul poetic recunoscînd că: „Totuna-i dacă astăzi sau 

mîne o să mor/(...)/Cînd voi să uiți norocul visat de amîndoi(...)/Că te-am 

iubit atîta putea-vei tu să ierți?”. De altfel, văzută ca element cheie, 

moartea creează o legătură între eul empiric, corespondent fidel al 

Veronicăi Micle: „Ție-ți trebuie să mor eu ca tu să crezi deplin în iubirea 

mea” (Zarifopol-Illiaş (ed.), 2000: 39) și eul poetic – cel care-și transpune 

sentimentele sub forma unei măști a subiectivității: „Moartea vindec-

orice rană,/Dînd la patime repaos” (Foaia veștedă). 

După împăcarea cu Veronica, gelozia este atenuată, însă veninul 

persistă, venind în contact cu lumea în care trăiește poetul și de care este 

nemulțumit, căci nu-i poate oferi siguranță pe plan sentimental: „Ce 

dracu! Odată trebuie să se schimbe în bine mizeria actuală, odată trebuie 

să ne regăsim pentru toată viața ca să nu ne mai despărțim nici 

odinioară” (Zarifopol-Illiaş (ed.), 2000: 182). 

 

Gesticulația erotică 
Gestica eminesciană desemnează atitudinea iubitei proiectată în 

creație. Poetul are tendința de a apela constant la imaginea femeii aflată 

cu spatele, raportîndu-se la o dorință de revenire, de întoarcere. Lirica 

eminesciană prezintă această particularitate ca un laitmotiv, deoarece se 

regăsește atît în poezia Pe lîngă plopii fără soț: „Azi nici măcar îmi pare 

rău/Că trec cu mult mai rar,/Că cu tristeță capul tău/Se-ntoarce în 
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zadar”, cît și în Zadarnic șterge vremea... aici apărînd aceeași imagine: 

„Tu chip frumos cu capul întors pre umăr stîng”. Prin această proiecție, 

eul poetic dorește să transpună intimitatea în poemele sale, acordîndu-i 

iubitei rolul de martor al actului creator, precum se poate observa și în 

următoarele versuri: „Cîteodată îmi închipui/ Pe femeea ce-aș dori/ Cum 

în cartea cea deschisă/ Peste umăr m-ar privi(...)/ Atunci raiul s-ar 

deschide/Pentru mine pe pămînt” (Pop, 1969: 57), dar și în poemul Minte 

și inimă: „Vii la spate, vezi ce scrie/Peste șiruri tu alergi,/Și iei pana 

chiar din mînă,/Singură v-o vorbă ștergi”. 

După opinia lui G. Călinescu, „Eminescu condensa în Veronica 

toate aspirațiunile sale afective, nerealizabile în viața de toate zilele, 

pregătindu-și astfel și sublimîndu-și materia poeziilor sale erotice” 

(Călinescu, 1977: 289). 

 

Concluzii 
Prin toate aceste observații am încercat să susțin legătura între 

trăirile eului empiric, evidențiat în corespondențe și eul poetic. Viața 

poetului influențează în mare măsură lirica sa, devenind pentru noi, 

cititorii, adevărate mărturii asupra trăirilor și asupra gîndurilor sale. Din 

punct de vedere al importanței naționale, „Eminescu ne conține pe toți, cu 

idealurile noastre, cu visurile, cu autenticitatea ființei noastre, cu 

misterioasele legături ce ne unesc dincolo de realitatea sensibilă, cu 

peisajul românesc, cu celelalte generații, cu lumea întreagă la care 

participăm ca singularități” ( Bot, 2001: 13).  

Astfel, am încercat să pun în dialog omul Eminescu, apărut în 

corespondență, cu poetul Eminescu, conturat prin prisma poemelor sale, 

avînd scopul de a evidenția expresii comune amîndurora privind 

cochetăria feminină, stările de gelozie, gestica și posturile femeii iubite. 
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Abstract  
This paper e is divided into three chapters and its purpose is to 

highlight the notions that can be found not only in Eminescu’s 

correspondence but also in poetry in the forms of love and coquetry, 

jealousy and erotic gestures. 

The correspondence, which is addressed to Veronica Micle, next 

to most of the love poetry, is clear proof of Eminescu’s subjectivism. The 

social environment, where the writer operates, plays an important role in 

his creations’ development thus, being an important inspirational source. 

Moreover, this woman’s popularity and mondenism are the two 

characteristics that annoy the poet, because these hide the depth of 

human nature, for which Eminescu has been looking for a long time. The 

transition from a magical shared love to jealousy and distrust is built on 

the distance between the two lovers - Eminescu lives in Bucharest and 

Veronica in Iasi. The poet tries to control the fears regarding his lover’s 

infidelity - however, these can be seen in the correspondence through 

simple words or accusations. 

Thus, my attempt summarizes some important notions from the 

work of our national poet, as seen through the intimacy of Eminescu’s 

letters and poetry such as: Scrisoarea V, Cînd te-am văzut, Verenă, 

Ghazel, Pe lîngă plopii fără soț, Zadarnic șterge vremea, Minte și 

inimă. My purpose was to highlight the close relationship between the 

empirical ego and the poetic one, which is based on Mihai Eminescu’s 

thoughts and experiences. 

 

Key-words: venom, charm, love, jealousy. 


