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PROF. DR. IOANA BOT 

Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca 

Un romancier român la 1870: Mihai Eminescu 

 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor 

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” 
 

Conferința de față se întemeiază pe materialele unei cercetări 

personale recente, aplicate prozei eminesciene, și destinate unei noi ediții 

de Proză literară, pe care o pregătesc la Editura Humanitas, în aceeași 

serie în care, împreună cu Cătălin Cioabă, am realizat volumul de Versuri 

din manuscrise (Eminescu, 2015). Pentru mine, a fost un bun prilej de a 

reflecta atît asupra istoriei receptării prozei literare a lui Eminescu, cît și 

asupra capacității scrierilor din această categorie de a susține noi 

perspective critice. Credincioasă vechii mele formule – toate noile mele 

studii despre Eminescu au început ca prezentări în cadrul Colocviului de 

la Iași – nu mă dezic nici acum – și le mulțumesc încă o dată 

organizatorilor pentru invitație.  

Cîteva considerații generale 

Plec, în redescoperirea prozei literare eminesciene, de la constatarea 

unui paradox: în pofida numeroaselor „recitiri” de care opera lui 

Eminescu a avut (și mai are) parte, proza sa beletristică continuă să ocupe 

un loc secundar, de „auxiliar pentru înțelegerea poeziei”, deopotrivă în 

viziunea specialiștilor, ca și în aceea a cititorilor diletanți. Dacă ne 

întoarcem asupra vechilor comentarii critice de care a avut parte, vom 

înțelege mai bine instituirea și perpetuarea percepției generale asupra 

prozei ca un „auxiliar” al poeziei aceluiași autor. Marele studiu despre 

proza eminesciană rămîne, la mai bine de jumătate de secol distanță de 

publicarea sa, volumului din 1964 al lui Eugen Simion, Proza lui 

Eminescu (Simion, 1964), apărut deodată cu o ediție a Prozei literare, 

îngrijite de același exeget, împreună cu Flora Șuteu, unde Studiul 

introductiv îi aparține și sintetizează ideile din volumul monografic 

(Eminescu, 1964). Studiul lui Eugen Simion a devenit cea mai importantă 

referință critică despre proza literară eminesciană, pentru o foarte lungă 
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perioadă de timp, și aceasta nu numai datorită calităților intrinseci ale 

cărții, ci și faptului că, în tot acest timp, nimeni nu a propus, efectiv, o 

perspectivă critică diferită (și convingătoare) asupra respectivului capitol 

din creația eminesciană. 

În primul rînd, studiul lui Eugen Simion rămîne referința critică 

principală prin amploarea analizelor propuse acolo și prin detalierea lor 

tematică, prin caracterul său monografic, ca și datorită situării 

perspectivei exegetice în descendență călinesciană; or, monografia lui G. 

Călinescu (Opera lui Eminescu) reprezintă, se știe, filonul cel mai de 

succes al posterității critice eminesciene. În viziunea lui Eugen Simion, 

proza eminesciană se situează sub semnul liricului (sugerînd, prin asta, 

subordonarea sa poeziei) și al romantismului: „Fundamental lirică, proza 

lui Eminescu – luată în totalitatea ei – fixează nu numai un peisaj 

individualizat, inimitabil, ci și o tipologie diferențiată, prin latura ei de 

demonism și înflăcărare patriotică” (E. Simion, Studiu introductiv la 

Eminescu, 1964: V). Scopul – declarat și îndeplinit – al studiului este 

următorul: „Anexînd proza creației lirice și considerînd-o în unitatea 

contradicțiilor ei, ca o manifestare a unei originalități creatoare, a unei 

personalități plurivalente, se poate delimita cu mai mare exactitate 

contribuția adusă de Eminescu la dezvoltarea romantismului” (Ibidem: 

VII). Se observă ușor cum proza este propusă, astfel, ca un obiect de 

studiu auxiliar (o anexă a poeziei eminesciene), chiar atunci cînd este 

vorba despre a-i (re)da, prin lectura critică, o anume „demnitate” pierdută 

(?). Analizată în primul rînd din perspectivă tematică (și, pe cale de 

consecință, urmînd axele imaginarului romantic, din structura narațiunilor 

nuvelistice majore ale lui Eminescu), pentru Eugen Simion – ca și pentru 

cea mai mare parte a exegeților care i-au urmat – proza eminesciană este 

„expresia unui moment important în dezvoltarea romantismului 

românesc: momentul structuralizării lui estetice, al dimensionării lui 

spirituale…” (Ibidem: VII). Și, incontestabil, proza eminesciană este o 

atare expresie istorică a romantismului. 

Dar, după mai bine de o jumătate de veac de la această perspectivă, 

consider că putem identifica, în proza literară eminesciană, nu numai 

momentul de structurare estetică a romantismului românesc, ci și 

momentul destructurării aceluiași romantism. Așa cum putem vedea și în 

poezia aceluiași autor, experimentele literare eminesciene își conțin 

propria subversiune, și asta mai ales atunci cînd rețeta retorică pe care se 
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sprijină pare să funcționeze perfect
*
. Este una dintre principalele resurse 

ale ironiei eminesciene – prin care scriitorul depășește strategiile ironiei 

romantice, îndreptînd-se către subversiunile experimentelor moderniste. 

De altfel, opiniile critice ale monografiei lui Eugen Simion din 

1964 – și, în subsidiar, ale monografiei semnate de G. Călinescu la 

jumătatea secolului trecut – se regăsesc și în cele mai recente publicații 

academice despre Eminescu, cu valoare „instituțională” – cele care dau 

seamă despre un întreg orizont de receptare, dar care dau și directivele 

implicite ale unui asemenea orizont. Mă refer la interpretarea și 

valorizarea prozei eminesciene în marile dicționare ale subiectului și în 

marile istorii literare românești, apărute în ultimele decenii. 

Astfel, citind Dicționarul general al literaturii române (unde 

articolul este semnat de Eugen Simion și Mihai Cimpoi), aflăm că, deși 

„inegală, fragmentară, pe alocuri brutal ideologică sau, dimpotrivă, 

sentimentală, melancolizantă, onirică…” (Simion (coord.), 2007: 53a), 

proza eminesciană „are, totuși, o oarecare unitate prin temele și miturile 

pe care le repetă și, evident, prin stilul ei” (Ibidem). Nici unul din 

adjectivele care o descriu în cel dintîi fragment citat, însă, nu pare să aibă 

nevoie de scuza introdusă prin condescendentul „are, totuși, o oarecare 

unitate…” etc. (s.n. I.B.). Consider că, dacă ne apropiem de o asemenea 

operă cu experiența unui cititor ce a traversat literatura modernistă, 

unitatea de ansamblu a unei scrieri nu mai poate fi considerată una dintre 

virtuțile esențiale ale judecății de valoare – dimpotrivă. În fine, 

recuperarea prozei eminesciene în articolul din cel mai important 

Dicționar literar românesc de astăzi are loc sub semnul unei recitiri 

condescendente – față de tinerețea autorului (ca și cum Eminescu ar fi 

scris proză numai în tinerețe, ceea ce este inexact), față de faptul că acesta 

e înainte de orice un poet, precum și față de adeziunea sa la o poetică 

romantică: „Rămîne însă solid fondul epic reflexiv în narațiune și rămîn 

paginile de o sclipitoare originalitate prin care Eminescu se revelează un 

mare creator oniric și totodată un mare poet al peisajului «stelos», cum 

zice el, un poet al diafanului spiritualizat. Ca prozator fantastic, el nu 

merge în linia lui Poe (din care a tradus), ci introduce simbolicul și 

spiritualul în vaste parabole care vor să cosmicizeze realul și să 

                                                 
*
 O discuție mai amplă a acestui aspect al poeticii eminesciene, în Bot, 2012. 
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reconstituie sensurile filosofice ale lumii” (Ibidem: 54a). Și, de asemenea, 

judecata de valoare privilegiază un program național asumat, al literaturii 

eminesciene, evidențiind faptul că „Ambiția lui Eminescu este să reflecte 

creația universului și epopeea lumii într-o oglindă românească. O 

mitologie evident fragmentară, imperfectă, un șir de proiecte și o suită de 

fragmente epice în care metafizicul se însoțește nu de puține ori cu 

gazetăria…” (Ibidem: 54a). Vizibil în unele proiecte în proză din tinerețe, 

într-adevăr, respectivul program național nu mai este definitoriu pentru 

(să zicem) Avatarii faraonului Tlà, nici pentru Cezara, nici pentru 

Falsificatorii de bani. Toate elementele cu ajutorul cărora este 

caracterizată și valorizată, în această lectură, proza eminesciană sînt, însă, 

aplicabile în aceeași măsură poeziei sale – țin de viziunea scriitorului, iar 

nu de genul sau de forma literară particulară în care respectiva viziune se 

obiectivează. Ne putem întreba, firește, „ce este proză, aici?”, anume. 

Sau, de ce fie nevoie de a aduce proza eminesciană la „numitorul comun” 

al poeziei – cînd miza ar trebui să fie evidențierea valorii în sine a 

scrierilor în proză ale autorului? 

Cu și mai mult spirit critic la adresa acestui capitol din creația lui 

Eminescu, un critic literar de prestigiul lui Nicolae Manolescu (în a sa 

Istorie critică a literaturii române), formulează o judecată depreciativă 

categorică: „Proza lui Eminescu este, în general, supraapreciată”; el 

consideră că „prozele au intrat în malaxorul unei exegeze pe cît de 

erudite, pe atît de lipsite de spirit critic” (Manolescu, 2008: 395a) și că 

excesiva lor analiză le-ar fi îndepărtat de cititori. Din această perspectivă, 

el analizează frugal, tematic, pe linia identificării elementelor de viziune 

romantică, Sărmanul Dionis, Geniu pustiu și Cezara (ironizată pentru a fi 

pus împreună filozofie schopenhaueriană și rețete sentimentale dubioase, 

„la nivelul Buchetierei de la Florența” a lui Alecsandri (Ibidem: 399b), și 

conchide că tot restul prozei ar fi „neglijabil artistic”: „Avatarii 

faraonului Tlà, pe care Călinescu și-a făcut doctoratul, Archaeus și 

celelalte, n-au consistența care să le impună memoriei noastre” (Ibidem: 

399b). Dar, atunci, de ce oare ele s-au impus, totuși, memoriei noastre? 

Să fie numai meritul școlii? Greu de crezut. Lectura prozei literare 

eminesciene poate oferi fiecărui cititor posibilitatea unui verdict în acest 

sens – și, eventual, a unui exercițiu de „memorie”. 

În ansamblu, revizitînd asemenea studii esențiale despre proza 

eminesciană, putem evidenția unele constante în formularea judecăților 
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critice. Așa, spre pildă, exegeza consideră că prozele eminesciene sînt 

variante (în proză) ale unor viziuni lirice dezvoltate mai amplu și mai 

bine în poezia autorului, sau – eventual – variante ficționale, amplificate 

și decorate cu o recuzită romantică, ale jurnalismului său de la „Timpul”. 

Proza eminesciană le apare criticilor neclară, indecisă, o variațiune a 

…altceva. Acest „altceva” nu este identificat drept un experiment al 

atelierului literar eminescian, ci, mai simplu, drept poezie – confundată, 

superficial, cu Poezia. Cea scrisă „cu majusculă”, Poezia în care 

Eminescu excelează, și față de care, pe cale de consecință, proza ar fi 

inferioară. Ar fi o „anexă” istorică, demnă de ediții complete și 

monografii exhaustive, dar nu de „memoria noastră” (după N. 

Manolescu). Dar majoritatea exegeților intuiește, de fapt, o impuritate 

formală definitorie a prozei eminesciene: proză ca o poezie, proză care nu 

e proză pentru că nu e epică, dar nici poezie pentru că, evident, nu e scrisă 

în versuri etc. Exegeții consideră că indecizia dintre liric și epic 

(manifestată în asemenea scrieri) ar trebui tranșată cumva. Și caută 

argumente în favoarea unei decizii – dar nevoia unei decizii, a acestei 

decizii, aparține paradigmei lor, nu proiectului eminescian. Călinescu, de 

altfel, înaintea tuturor, dăduse exemplul judecății de valoare 

„recomandate”: în viziunea sa, proza eminesciană „nu e proză”, pentru că 

nu e epică. Să încercăm, printr-o lectură proaspătă, care să descopere mult 

mai multe scrieri decît cele învățate „la școală”, să reconstruim paradigma 

proiectului eminescian – atîta cît ne mai stă în putere, astăzi, la mai bine 

de un veac de la ieșirea din scenă a autorului. 

Făcînd asta, s-ar putea să descoperim că primul termen (proza) din 

dihotomia de sorginte călinesciană nu e sinonimul celui de-al doilea 

(epică). Susținînd o asemenea ipoteză, mă întorc la Tudor Vianu, și la al 

său adagiu din Arta prozatorilor români: „Proza lui Eminescu merită însă 

a fi citită pentru ea însăși” (Vianu, 1941: 138). Faptul că judecata lui 

Vianu (ca și memorabila sa analiză a stilului prozei romantice 

eminesciene) a rămas colaterală acestei filiații exegetice asupra prozei 

eminesciene, mi se pare în sine grăitor pentru cît de multe mai are a spune 

proza eminesciană cititorului atent, în pofida bibliografiei exegetice 

abundente. „Citită pentru ea însăși”, proza eminesciană poate fi 

descoperită cu totul altfel decît ca o variantă a poeziei, altfel decît o 

ezitare continuă între genuri și universuri filozofice, altfel decît o 

refolosire în planul ficțional a unor rețete încercate în scrieri non-
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ficționale (jurnalismul aceluiași autor). 

Pledez, așadar, pentru recitirea prozei eminesciene ca un corpus de 

scrieri experimentale; știm că, în uriașa operă eminesciană, foarte adesea 

experimentele acestea scapă din mîna creatorului lor, rămînînd 

neterminate – sau scapă atenției unui cititor pornit la lectură cu gînd să 

caute și să găsească doar semnele „poetului Eminescu” sau ale 

romantismului său programatic. Eminescu este un scriitor experimental, 

la toate nivelele de construcție ale operei. Așa stau lucrurile și cu 

numeroase din poemele sale, pe care ne întemeiem consacrarea lui 

seculară (într-o rapidă exemplificare, să invocăm experimentul 

depersonalizării subiectului din poemul Melancolie, experimentul formal 

al scenariului tragic din Odă în metru antic și acela al tăcerii ca poezie 

perfectă, din Odin și poetul; dar lista lor e mult, mult mai lungă…). De ce 

nu ar fi și în proză? De ce s-ar limita Eminescu în proză la a „traduce” 

ceea ce mai scrisese și „în versuri”, adică – în poezia sa, cu alte prilejuri? 

Nu îi sărăcim, oare, acest capitol din opera sa, reducîndu-l la o ancilla a 

poeziei? 

 

Eminescu, romancier 

Din rațiuni evidente, voi încerca să ilustrez considerațiile anterioare 

cu analiza unui singur text eminescian, redescoperind astfel, totodată, un 

subiect „secundar”, pînă acum, în eminescologia consacrată – „Eminescu 

– romancierul”. Autorul proiectului (neterminat, de tinerețe, și cu toate 

acestea prea puțin îndatorat modelelor narative la modă…) Geniu pustiu. 

Voi pleca, în analiză, de la întrebări privind poziția lui Eminescu 

însuși despre proza pe care o scria. De ce a vrut să scrie un roman? Ce loc 

are proiectul de a deveni romancier în viața scriitorului – ca scriitor? 

Dacă încercăm să căutăm răspunsuri la asemenea întrebări, vom înțelege 

poate mai bine nu doar biografia creației eminesciene, ci și semnificația 

încercărilor sale literare „non-poetice”, în ansamblul operei sale. 

În încercarea de a schița răspunsuri, cazul proiectului de roman din 

tinerețe îmi permite să mă opresc asupra construcției posturii de scriitor, 

pe care o întreprindea tînărul Eminescu în raport cu cîmpul literar al 

epocii sale – și care e adesea ignorată de exegeza canonică, obișnuită cu 

faptul că imaginea de ansamblu a operei eminesciene este creația 

editorilor săi. Voi căuta apoi să situez preocuparea lui Eminescu pentru 

roman într-un context de istorie literară românească, anume – în acel 
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context care face ca, pînă și în veacul posteminescian, una dintre 

întrebările majore ale criticii noastre să fie, totuși, „de ce nu avem 

roman”? Într-un al treilea moment, voi situa romanul postum Geniu 

pustiu în filonul experimentelor literare ale autorului, căutînd nu „ceea ce 

nu face” (în raport cu canonul romantic sau cu definițiile romanului ca 

formă literară), ci „ceea ce propune” (inovator) în raport cu aceleași. 

Așa cum stabilesc editorii, Eminescu începuse să lucreze la 

proiectul respectivului roman încă din 1868, a redactat mare parte în 1869 

și 1870, revenind apoi cu creion roșu sau cu cerneală neagră pe 

manuscris, în ani ulteriori acestora – și ulterior corespondenței lui cu 

Negruzzi, în care vorbea despre proiectul romanului. Exegeții au stabilit 

cu precizie relația dintre evenimentele istorice (ale revoluției de la 1848 

în Transilvania) și descoperirea Transilvaniei de către tînărul Eminovici 

(în 1865 – 1868), au identificat sursa episodului revoluționar violent în 

mărturiile unui student blăjean (probabil, Filimon Ilea
†
). 

Să observăm atent felul cum își prezintă Eminescu acest proiect, în 

celebrele scrisori către Iacob Negruzzi – pentru că, aici, romanul „la care 

scrie” este folosit ca un argument al seriozității preocupărilor literare ale 

celui ce abia fusese debutat – deci, acceptat – la „Convorbiri literare”. 

Eminescu își joacă – își construiește – scriindu-i lui Iacob Negruzzi 

propria imagine de „scriitor serios”. Este vorba despre (celebrele) două 

scrisori trimise lui Negruzzi în 6 februarie și 16 mai 1871 de la Viena, în 

care îi vorbește despre atelierul său de creație. „Apoi romanul meu am 

început a-l scrie parte după impresiuni nemijlocite din anul 1868, pe cînd 

eram în București, parte după un episod ce mi l-a povestit un student din 

Transilvania” (Eminescu, 1977: 357). Între cei doi corespondenți va urma 

o adevărată discuție despre primul titlu ce Eminescu intenționa să îl dea 

romanului său, Naturi catililare… Mai departe, povestea vă este 

cunoscută: romanul nu e încheiat niciodată, rămîne în manuscris, urmînd 

a fi cunoscut de posteritatea eminesciană, abia în 1904. Rămîne faptul că, 

în ochii secretarului perpetuu al Junimii, tînărul ce tocmai debutase acolo 

cu poezii, voia să treacă drept un viitor, foarte serios și național, 

romancier. Va deveni, în posteritate, tocmai „poetul național” – cît de 

departe de ceea ce el însuși plănuise! 

                                                 
†
 D. Vatamaniuc, Nota, în Eminescu, 1977: 358. 
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Nu e prima oară că Eminescu invoca, în relația cu „nașii” săi 

literari, proiecte manuscrise în proză, care ar fi adus după sine renunțarea 

la poezie sau cel puțin trecerea preocupărilor sale poetice într-un plan 

secund, în atelierul de creație. Iosif Vulcan îl îndemna, în scrisori din 

1866 (pe cînd junele poet se afla la Blaj) „Trimite-mi novela aceea, dacă 

e prea lungă se va scurta” (Ibidem: 359). Și, mai apoi, pentru că nu 

primise nimic de la proaspătul său fin literar, în octombrie 1866, Vulcan 

revine cu injoncțiunea „Nu e încă gata novela despre care mi-ai scris? 

Dacă e gata, trimite-mi-o pe loc, căci acum s-ar publica” (Ibidem: 359). 

D. Vatamaniuc, comentatorul din vol. VII al ediției integrale de Opere 

eminesciene, consideră că aici se află dovada că Eminescu scria la 

proiectul (intitulat ulterior) Geniu pustiu încă din 1866, și că novela 

despre care i-a vorbit lui Vulcan ar fi jurnalul lui Toma Nour (D. 

Vatamaniuc în Eminescu, 1977: 359) într-o primă formă, astăzi pierdută. 

Se poate. Dar, în absența oricărei urme a acestui prim manuscris de 

nuvelă/roman, putem la fel de bine conchide că Eminescu căuta să își 

construiască postùra publică, de scriitor „matur”, cu atenție la contextul în 

care dorea să se așeze. Un context în care specia romanului era una de 

succes, după cum erau apreciate scrierile inspirate din istoria națională – 

și încă din istoria recentă, tragică, a Transilvaniei, cu toate temele sale 

politice foarte sensibile. În miezul acestor strategii de autopromovare sau 

de „management de carieră” (la împlinirea cărora Eminescu nu avea să 

strălucească, de fapt, niciodată), în miezul construcției lor „adresate 

celorlalți”, adică – celor puternici în cîmpul literar, tînărul scriitor 

introduce, însă, o perspectivă ironică asupra ideologiei romantice (și 

tematicii literare atașate ei) care consacrase succesul popular al formei 

literare romanești, în epocă. Ceea ce ne impune, cred, să fim cel puțin 

prudenți cînd privilegiem interpretarea tematică a romanului Geniu 

pustiu. 

Voi reveni, imediat, asupra vulnerabilității tematice a romanului. 

Deocamdată, rămînînd în sfera construcției de sine a tînărului nostru 

romancier de la 1870, formulez cea de-a doua întrebare a discuției mele, 

care privește și ea contextul istorico-literar al epocii respective. Eminescu 

voia să scrie un roman. Dar – care era starea romanului românesc la 

1870 (și chiar, dacă e să ținem cont de anii în care el începe să schițeze 

proiectul acesta, înainte de 1870, la 1865-1869)? Întrebării acesteia i se 

mai adaugă o alta, cu privire la lecturile romanești posibile ale tînărului 
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Eminescu – ce ar fi putut să citească? Care îi erau modelele? Avea 

modele românești? Le-a urmat? Dacă e simplu să presupunem că ar fi 

putut să citească mult (pentru că era, încă din fragedă tinerețe, ceea ce s-ar 

numi astăzi „un cititor feroce”), că ar fi putut să citească inclusiv în limbi 

străine (pentru că le stăpînea, pe unele din ele, destul de bine spre a o face 

– iar manuscrisele lui ne vorbesc, adesea, despre ușurința cu care trecea 

de la o limbă la alta sau despre frenezia cu care, uneori, se consacra 

învățării lor), o privire de istorie literară
‡
 ne permite să detaliem producția 

romanescă în limba română, existentă la 1868-1870, și care ar fi putut să 

îl inspire sau să îl îndemne pe tînărul scriitor, aflat în căutarea unei 

formule și a unei postùri proprii. Așadar, ce romane românești ar fi putut 

citi Eminescu în tinerețe? Știm că romanul românesc se naște greu și că 

multe din încercările romanești ale pașoptiștilor rămîn neterminate, în 

paginile periodicelor (și ele – efemere, multe din ele) în care începuseră 

să fie publicate. E unanim acceptat că proza românească, înainte de epoca 

marilor clasici, are un „deficit de ficțiune”, pe care îl compensează printr-

o augmentare a rolului memoriei în construcția narațiunilor.  Și totuși, 

cam ce romane românești ar fi putut citi tînărul Eminescu? Iaca lista 

(conform Dicționarului cronologic al romanului românesc): Graf 

Valberg, de M. Kogălniceanu (1844, un fragment, de fapt), Elvira sau 

amorul fără de sfîrșit (1845, roman erotic al cărui posibil autor e 

Bolintineanu), Tainele inimei (1850, roman neterminat, atribuit lui M. 

Kogălniceanu), Hoții și hagiul. Roman istoric (1853, de Alexandru 

Pelimon), Aldo și Aminta sau Bandiții (1855, roman haiducesc inspirat de 

revoluția lui Tudor Vladimirescu, semnat de Costache Boerescu), Manoil. 

Roman național (1855, de D. Bolintineanu ), Serile de toamnă la țară 

(1855, de Alecu Cantacuzino), Logofătul Baptiste Veleli. Episod istoric 

din secolul al XVIII-lea (1855, de V. A. Urechia), Coliba Măriucăi. 

Roman național (1855, de V. A. Urechia, roman social), Un vis pe 

Carpați (1857, de N. Moreanu), Omul muntelui (1858, roman 

melodramatic de Marie Boucher și V. A. Urechia), Radu Buzescu (1858, 

de Ioan Dumitrescu), Amazoanele române. Episodă istorică (1858, de 

Pantazi Ghica), Bucur, istoria fundării Bucureștilor (1858, de Al. 

                                                 
‡
 Construită cu ajutorul Dicționarului cronologic al romanului românesc de la 

origini până la 1989, Editura  Academiei Române, 2004. 
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Pelimon), Un boem român (1860, de Pantazi Ghica), Misterele căsătoriei 

(1861-1863-1866, de C.D. Aricescu), Zece ani din viața unui om de lume 

(1861, de Pantazi Ghica), Don Juanii din București (1861, de Radu 

Ionescu), Misterele Bucureștilor (1862, de G. Baronzi), Elena. Roman 

original de datine politico-filosofic (1862, de D. Bolintineanu), Mistere 

din București (1862, de Ioan M. Bujoreanu), Ciocoii vechi și noi (foileton 

1862, volum – 1863, de Nicolae Filimon), Estella (1863, de Constanța 

Dunca Schiau), Omul negru (1863, de Constanța Dunca Schiau), Jidovul 

cămătar. Moldova și Bucovina (1863, de Al. Pelimon), Doritorii nebuni 

(1864, de D. Bolintineanu), Catastrofa întîmplată boierilor în Muntele 

Găvanul – 1821 (1864, de Al. Pelimon), Resbunare nouă (1865, anonim), 

Nopțile carpatine sau Istoria martirilor libertății (1867, de Ioachim C. 

Drăgescu), Condamnata (1868, de Emanoil Arghiropol), Sub vălul 

Bucureștilor. Fiica adoptată (1868, de Constanța Dunca Schiau), 

Lacrima rerum. Studiuri de moravuri (1869, de Pantazi Ghica), Un mic 

romanț (1869, de Pantazi Ghica), Un romanț fără concluziune (1869, de 

Pantazi Ghica), România veche și România nouă. Roman original de 

datini și moravuri naționale (1869, de George Missail). Din 1844 pînă în 

1869 sînt, așadar, 25 de ani în care putem număra 35 de romane 

românești, cele mai multe –neterminate. 

Pe cîte dintre acestea le va fi citit cu adevărat Eminescu este, 

desigur, foarte greu de spus. Dar, dacă e să căutăm modelele romanești pe 

care tînărul scriitor le are în vedere observăm că nu invocă, niciodată, un 

titlu românesc. Parada înaintașilor iluștri din Epigonii, care numără 

prozatori precum Negruzzi sau Cantemir, parada aceasta, spuneam, nu 

conține nici un nume de romancier – și nici unul din autorii portretizați 

acolo nu este „construit” cu referințe la romanele sale, dacă a scris cumva 

așa ceva (Bolintineanu, cel puțin, ar fi oferit asemenea ocazie). Ceea ce 

ne îndreptățește să spunem că Eminescu nu nutrea admirație pentru 

precursorii români într-ale romanului, că nu în acele scrieri ale lor 

considera el că putea desluși inspirația divină și sinceritatea poetică pe 

care le elogiază în Epigonii. Ceea ce este, de fapt, normal, dacă ne gîndim 

că înaintașii elogiați în poemul acesta de tinerețe sînt „creatori” (adică, în 

termeni eminescieni, „poeți”), cu „spusa” lor „sîntă și frumoasă”. Or, așa 

cum arată considerațiile din deschiderea romanului Geniu pustiu, 

romanul nu este un gen creator; este, în schimb, o formă generabilă prin 

intermediul unei rețete. 
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Deocamdată, să notăm cîteva caracteristici ale acestei cartografii de 

cronologie literară: romanele românești sînt, înainte de compoziția scrierii 

eminesciene Geniu pustiu, foarte puține și foarte îndatorate unor formule 

narative, epice, simple și „ușor de consumat”: romane sentimentale, 

romane erotice, romane de capă și spadă, romane de formare și romane 

istorice „cu bătăi”, romane sociale „cu satiră” sau „cu amintiri personale”, 

majoritatea concretizează (în intrigi adesea neterminate sau sărace), 

formule romanești de succes în epocă, rețete verificate și consacrate de 

autori străini. 

Evocam, adineaori, ideea (unanim acceptată în bibliografia noastră 

de specialitate) potrivit căreia proza românească dinainte de epoca 

marilor clasici are un „deficit de ficțiune”, pe care îl compensează printr-

o augmentare a rolului memoriei în construcția narațiunilor. În chip 

surprinzător, și tînărul Eminescu, cel care se visa romancier, recurge la 

soluțiile înaintașilor săi de substituire a ficțiunii cu memoria. În romanul 

proiectat, scriitorul optează constant pentru forma discursivă a 

„memorialului” (amintire, scrisoare, jurnal etc.), în detrimentul unei 

narațiuni epice (omnisciente, eventual), la persoana a III-a. Geniu pustiu e 

un roman alcătuit din amintirile naratorului și din fragmente scrise 

anterior de alții (și ele – amintiri sau scrisori) și înglobate de narator în 

ansamblul textului său. Geniu pustiu „mimează” memorialul – la nivelul 

subiectului, ca și la acela al formulei discursive. Deși este un roman, 

Geniu pustiu se oferă cititorilor ca o rememorare cu alte amintiri inserate 

într-însa – ca o proză a memoriei (deopotrivă, a memoriei istorice și a 

celei subiective). 

Așadar, despre ce e vorba în romanul Geniu pustiu? Ezitările 

exegezei sînt semnificative pentru forma narativă eterogenă, cu o 

figurație complexă și o construcție corală a vocilor, dar și cu scheme 

simple (adesea, rețete din recuzita romanului sentimental sau a temelor 

wertheriene romantice), destinate să susțină trama epică. „Greu de spus” 

despre ce e vorba într-un roman care începe, ex abrupto, cu o suită de 

considerații meta-textuale, despre roman ca specie. Introducerea aceasta, 

în care modelul de romancier invocat este Dumas, are retorica unei rețete 

– „cum să faci un roman”. Iată cum: „Dumas zice că romanul a existat 

totdeauna. Se poate. El e metafora vieței. Priviți reversul aurit al unei 

monede calpe, ascultați cîntecul absurd al unei zile care n-a avut 

pretențiunea de-a face mai mult zgomot în lume decît celelalte în genere, 
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estrageți din aste poezia ce poate esista în ele și iată romanul” (Geniu 

pustiu, Eminescu, 1977: 177). Textul debutează, așadar, cu considerații 

de poetică a romanului, nu cu o intrigă. Al doilea paragraf povestește, la 

persoana întîi, despre cărți vechi și ilustrațiile lor încurcate (de editori), al 

treilea paragraf ne conduce în sfera reflecției filosofice: „Uitasem însă că 

tot ce nu e posibil obiectiv e cu putință în mintea noastră și că, în urmă, 

toate cîte vedem, auzim, cugetăm, judecăm nu sînt decît creațiuni prea 

arbitrare a propriei noastre subiectivități, iar nu lucruri reale. Viața-i 

vis” (Ibidem: 177). S-ar zice că romanul debutează abia în al patrulea 

paragraf, în care pare că „începe povestea”, epicul mult-așteptat. Dar 

întregul text e străbătut de asemenea alternanțe ale fragmentelor 

discursive, de reveniri la reflecțiile filozofice, la tema capetelor 

(portretelor) încurcate între cărți (texte) vechi, pierdute și regăsite… 

Iată de ce consider că a ne întreba, doar, „despre ce e vorba în 

romanul” (lui Eminescu) înseamnă a urma, în lectura noastră, exclusiv o 

logică tematică – care este, în cazul lui – cel puțin restrictivă. Cred că 

trebuie să fim conștienți de reducțiile pe care le implică o lectură excesiv 

tematică a prozei eminesciene, așa cum o practică, adesea, bibliografia de 

referință. În sine, o asemenea perspectivă presupune asumarea implicită a 

principiului după care „dacă temă (literară) nu e, nimic nu e!”, adică – 

textul în proză nu e izbutit estetic dacă nu e centrat asupra unei teme 

(ficționale). Dar acesta este un principiu restrictiv în înțelegerea și 

comentarea literaturii ca formă de artă, pentru care (în general) istoria 

inovațiilor sale nu este totuna cu istoria noilor sale teme. „Artă a 

cuvîntului”, literatura inovează prin cuvînt, prin limbaj. Ideea nu îi era 

străină lui Eminescu, ale cărui experimente discursive se realizează, nu o 

dată, acompaniind o temă nu foarte originală. Ba, chiar, dacă 

experimentul său se dorește unul subversiv sau cel puțin ironic, 

convenționalitatea temei e cu atît mai evidentă cu cît forma discursivă e 

cea înnoitoare. Același lucru se întîmplă și în prozele eminesciene din 

tinerețe, care adesea au fost „sărăcite” prin lecturi critice care au luat în 

considerare doar nivelul tematic, sau nivelul intrigii, al „fabulei” narative. 

La acel nivel, Geniu pustiu pare să fie un roman sentimental, 

autobiografic și social. Doar că episoadele constitutive ale rețetarului epic 

sînt, în el, mereu suspendate pentru a se introduce voci reflexive, 

actualizări ale motivului inițial al „cărții vechi, cu ilustrații rătăcite”, ca 

într-o construcție polifonică ale cărei mize sînt diferite de rețeta epică 
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simplă. 

Ioana Em. Petrescu, propunea în anii 80 o recitire a romanului 

eminescian (neterminat) Geniu pustiu (Pop (coord.), 1998: 104a-107a), 

care se întemeia dincolo de nivelul epicii romanești. Acolo unde numeroși 

exegeți comentau confuzia dintre un text ficțional (un proiect de roman) 

și unul metaficțional (reflecții despre roman), comentatoarea citea o 

tematizare narativă a unui experiment formal, a unei reflecții despre 

realizarea și receptarea unei forme (romanul) – o reflecție pe care 

Eminescu o construiește (în pasajele metaficționale din text) și o 

ilustrează (în fragmentele ficționale). Ioana Em. Petrescu remarca faptul 

că laitmotivul visului lumii perfecte din roman, în care a visa ar urma să 

coincidă cu a exista, „se realizează totuși, cel puțin la nivel metaforic, 

într-o notă fugară, aparent lipsită de însemnătate, o notă care nu se referă 

însă la existența personajelor, ci pare a ține de un element de decor; în 

camera «naltă, spațioasă și goală» a lui Toma Nour, «dormeau una peste 

alta vro cîteva sute de cărți, visînd fiecare din ele ceea ce coprindea». 

Cărțile care-și visează cuprinsul amintesc de fericita, netulburata 

coincidență între gîndire și existență pe care o mărturisesc și visele 

cuplului din Umbra mea. Transferul acestei coincidențe existență-vis 

(gîndire) asupra universului «cărții» primește un sens tulburător, dacă 

vom avea în vedere structura romanului și frecvența motivului «cărții» 

sau al «textului» de orice fel (roman, cronici vechi, Novele cu șase 

gravuri, scrisori, jurnal etc.)” (Ibidem: 105-106). Așa încît, nu doar că 

Geniu pustiu „începe cu o meditație asupra romanului ca metaforă a vieții 

înseși”, dar el „rescrie în registru critic poetica mesianică a 

romantismului” (Ibidem: 106); Eminescu identifică în noua formă literară 

(romanul), substitut al vechii epopei eroice, funcția mîntuitoare a 

literaturii. O funcție, aș adăuga, care nu se mai manifestă direct, ci doar 

prin intermedierea textului, a scrierii, căci scrierea, ca acțiune secundă și 

imperfectă, se substituie, în vremurile moderne, acțiunii creatoare de sens 

(v. poetica expusă în Icoană și privaz). Din nou, faptul că forma literară 

în care Eminescu încearcă puterile acestei reflecții (…asupra raportului 

dintre literatură și epocile istorice) este una „în proză”, mi se pare un 

element secundar în raport cu înscrierea sa în ansamblul viziunii autorului 

despre literatură. 

În acest sens sînt tentată să citesc și suita de interogații pe care le 

formulează (foarte corect, de altfel) Caius Dobrescu, în monografia pe 
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care o consacră ideologiei eminesciene, despre o altă proză eminesciană 

faimoasă. Axele tematice ale nuvelei Sărmanul Dionis, urmărite de către 

exeget pentru încărcătura lor ideologică, îi apar acestuia, imposibil – chiar 

– de clarificat: „este foarte greu să înțelegem – scrie el – semnificația 

elementelor de ´filozofie ocultă´ din Sărmanul Dionis. […] Este vorba 

despre o rebeliune a spiritului poetic, care se simte solidar cu ocultismul 

´persecutat´ de raționalismul gîndirii filozofice moderne? Este vorba de o 

încercare de a interpreta vechi teme ezoterice drept intuiția cețoasă sau 

drept metafora prevestitoare a unora dintre ´adevărurile´ descoperite de 

filozofia modernă, romantică? Avem aici o caricatură a idealismului 

filozofic solipsist (care reduce toată existența la conștiința subiectivă), 

făcută de un spirit educat la școala sarcasmului schopenhauerian? Sau 

este o caricatură a ezoterismului, dintr-o perspectivă filozofică?” 

(Dobrescu, 2004: 45). Caius Dobrescu citește „idei” în nuvela 

eminesciană, și tabloul nu îi apare limpede, în măsura în care el așteaptă 

de la nuvelă realizarea unei scheme epice (nuvelistice) coerente. 

 

Cîteva concluzii – și o pledoarie pentru recitirea prozei 

eminesciene 

Pledez, după cum veți fi înțeles, pentru înțelegerea eterogenității 

formale a prozei eminesciene nu ca pe un semn al incapacității autorului 

de a-și stăpîni propriul discurs, ci, tocmai, ca pe un semn al căutărilor 

autorului în zone de margine ale formelor discursive consacrate prin uzaj. 

Spunînd că scrie un roman, scriind – eventual – „un roman”, Eminescu 

caută formule discursive noi, tot astfel cum caută să se construiască pe 

sine, ca imagine a unui scriitor preocupat de problematica actuală, pe-

atunci, a literaturii naționale – în care dorește să fie legitimat și 

recunoscut. 

În locul admonestării unei incoerențe formale, (re)citesc în 

manuscrise (precum atelierul reunit sub titlul de Geniu pustiu) o foarte 

modernă „porozitate generică”. Aceeași pe care o văzusem 

manifestîndu-se și în proiectele dramatice ale lui Eminescu, din care el 

finalizează mari poeme ale lirismului tragic (v. exemplul strălucit al 

poemului Melancolie, inițial un monolog al unui erou dintr-o dramă 

istorică, Ștefăniță Vodă). Și, mai departe, în loc de a sancționa 

reutilizarea prozei jurnalistice „în gamă minoră” a autorului pentru 

proiectele înalte ale unei nuvele sau ale unui roman, cred că asemenea 
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situații se cer recitite ca tot atîtea exemple de ecologie literară, ce 

recuperează și transplantează formele izbutite ale unei idei, metaforele de 

impact ale unei teze, într-un nou mediu literar. Aceasta din urmă, de 

altfel, este o soluție poietică la care recurgeau frecvent, înainte de 

generația lui Eminescu, pașoptiștii, cînd „produceau”, de-a valma (și în 

cantități mari), ziaristică, filozofie, scrisori, programe politice și 

beletristică, mutîndu-și fragmentele dintr-o categorie într-alta, fără a 

considera că granițele dintre diversele forme literare ar fi fost imuabile. 

Cum se poate vedea din asemenea lecturi apropiate ale prozelor 

eminesciene, elementele revelatorii vin din multe alte zone decît firul 

epic, sau respectarea unei forme narative consacrate, sau ilustrarea unui 

romantism programatic și contextual. Așa cum ne îndemna Tudor Vianu, 

la mijlocul veacului trecut, proza eminesciană trebuie citită „pentru ea 

însăși” – și regăsită, astfel, mult dincolo de granițele pe care i le-a pus 

înțelegerea ei ca un auxiliar incidental al poeziei, în care autorul și-ar fi 

încercat uneltele marilor proiecte lirice.  
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ŞTEFAN CAPMARE 

Anul I, Bucureşti 

Rafinamentul limitei. Paradoxul, antinomia și contrastul în 

lirica eminesciană 

Cristalizarea critică a constantelor liricii eminesciene este un proces 

care, indiferent de rigoarea (sau flexibilitatea) metodei, este supus 

auspiciilor probabilului, aproximativului, generalizării uneori 

incompatibilă cu realitatea textuală de facto, fapt datorat extensiunii 

tematice și diversității în construcția reprezentărilor și formulelor poetice. 

Fără a psihologiza, afirmația că  diacronia efortului poetic eminescian ar 

putea coincide, printr-o transcriere a detaliului biografic în aspecte de 

morfologie a operei, cu natura conflictelor reale ale vieții autorului are, 

dincolo de riscurile teoretice pe care le impune, o importanță 

semnificativă în înțelegerea universului liric. Discuția a cunoscut abordări 

diverse: problema antumelor și a postumelor, la Mihai Zamfir (Zamfir, 

2011: 270-287), etapele creației înțelese ca modificare a modelelor 

cosmologice, la Ioana Em. Petrescu (Petrescu, 1978), ontogeneza 

ciclicității la Rosa del Conte – diversitatea frapantă a limbajului, a 

temelor, și a obsesiilor creează evidența incoruptibilă a unei organicități 

imposibil de sistematizat. Problema, insolubilă în aparență, se poate 

simplifica prin observația-premisă a faptului că în masa eterogenă, există 

o sumă de constante care sînt deghizate de contextele inedite și de 

inovațiile de natură stilistică și poetică. Una dintre aparițiile recurente 

care subordonează în mod suveran mozaicul formelor lirice și persistă în 

subconturul problemelor adînc ontologice este problema limitei, în sensul 

dur, heideggerian, al termenului. În operă, aceasta se concretizează într-

un crescendo în operele de tip epopeic, etapă subscrisă pathosului 

predilect momentului high romanticism. Dificultatea pe care o ridică 

această observație provine din inserția spontană a două întrebări inerente 

termenului de limită: care este natura ei? și cum se raportează eul liric 

(sau contemplativ) la existența ei? 
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Poemul erotic: de la contrastul plasticizant la coincidentia 

oppositorum 

În termenii unei peratologii intuitive, în care subiectul trebuie să 

confrunte o limitare propriu-zisă, prin raportare activă la natura acesteia, 

problema erotică nu se adecvează argumentului, deoarece în actul erotic 

se descifrează o angajare duală: întîi, acesta degajă o desfășurare de 

asumată eliberare prin investirea perfectă în identitatea celuilalt; apoi 

antrenează mobilele decepției dureroase și frustrarea insuficienței. Pentru 

Eminescu, erotismul își găsește limita nu în faptul de a fi refuzat, ci în 

absența posibilității refuzului în el însuși. Dimensiunea thanatică (deci 

limitarea) iubirii, ca forță odinioară generativă, nu stă în negarea ei, ci în 

anularea ei în întregime: poemul recitat pînă la aplatizare Pe lîngă plopii 

fără soț… înregistrează cu fidelitate procesul de desubstanțializare și 

absorbție negatoare a iubirii în ignoranță. Iubitul nu este refuzat, ci pur și 

simplu nerecunoscut, iar posibilitatea jocului erotic (polarizat între 

afirmativ-consensual și negativ-refuzat) este inexistentă. Cînd jocul erotic 

rămîne activ (deci poate fi desfășurat în interiorul propriei polarități), 

iubirea se instanțiază ca o de-limitare de la limită, o situare înaintea 

limitei, care, prin jocul de afirmativ-negativ, prin bemolul pe care îl 

adaugă tonului de profundis al peratosului, eliberează într-o nelimitare 

limitată, sau, cum o numește Noica, „nefinirea în universul 

infinitezimalului”. Eroticul nu este joc de predicate, ci un joc de atribute. 

Predicatele sînt ireconciliabile, prin natura lor tare, însă atributele pot fi 

apropiate ontologic în figura persoanei iubitei sau în jocul iubirii. În 

poemul Atît de dulce…, mișcarea în doi timpi a investirii, apoi a refuzului 

este ilustrată pregnant: contrastul apare întîi ca un contrast de cantitate, 

produs prin prioritatea îndrăgostitului la accesul către „nebuna dragă 

tuturor”: amorul și atracția universală pe care aceasta o exercită („Cunosc 

femei ce după ochii/ Și după zîmbetul tău mor”) este redirecționată 

univoc, fascicular către referentul masculin: „Tu ai iubirea tuturora/ Și 

numai eu iubirea ta”. Prezența centripetă, de o constantă irezistibilitate a 

femeii, se privatizează, devine intimă, orientată, prin actul investirii 

discriminatorii în privilegiul eului liric. Acesta este o entitate care întîi 

are, fără să își asume beneficiul, zîmbetul și iubirea copilei, apoi este 

fericirea și viața acesteia („Ești fericirea tuturora,/ Și eu sînt fericirea ta”). 

În etapa a doua a actului erotic, de detentă decepționată sau de 
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insatisfacție inerțială, elementul feminin biofor, care animă, antrenează și 

cosmetizează haosul existenței eșuează în imposibilitatea de a infuza 

energie vitală în perechea privilegiată: „De dragul tău și flori și oameni,/ 

Și stele să trăiască vor,/ Pe mine mă iubești tu numai,/ Și numai eu doresc 

să mor”.  

Un efect similar îl are jocul erotic și în sonetul Părea c-așteaptă, în 

care „eternul feminin” goethean este proiectat într-un ea generic, care 

practică un ritual kinegetic cvasi-etologic: „Pîndind, cu ochii mă-ntreba 

isteață:/ Să-mi dea o gură, ori să nu-mi mai deie?”. Voluptatea unor astfel 

de toane devine proprietate fiziologică: rugămintea insistentă atrage 

cauzal un refuz egal, dar persistența temporală și anticlimaxul inerent 

sfîrșesc prin întreruperea jocului și capitulare contractuală a părților. 

Efectul este grav existențial: frumusețea, deci esteticul care își refuză 

participarea, „în lupte dulci disfac urîtul vieții”. În mod contraintuitiv, 

urîtul dispare prin prezența incompletă a unui frumos exponențializat prin 

efectul de frumos. Jocul, vînătoarea practicate de frumusețe sînt la rîndul 

lor frumoase. Aici urîtul cotidian nu poate, pur și simplu, să 

supraviețuiască. Actul în doi timpi este, așadar, din nou ipostaziat în 

terținul final: erosul autodeclară proprietatea de a fi limită fără limitare, 

finire infinită – luptele dulci „n-au amar, fiindcă au măsură”, sînt infinit 

voluptoase, tocmai pentru că au finire. 

Explicația efectului de eliberare constrîngătoare pe care îl conține 

situarea erotică stă în natura ființei iubite de a fi centru focal pentru 

coincidența contrariilor. Reconcilierea contrariilor este irezistibilă, iar 

incomprehensibilul erotic este fatalmente agreabil și seducător: Marta din   

De ce să mori tu nu este frumoasă, însă capul său blond, cînd suspină în 

propria insuficiență, devine angelic. Privirea ei înduioșată, deși antipatică 

la început, se recontextualizează și devine demnă de iubit și plăcută, pînă 

cînd, în finalul poemului, devine perfect angelică, glorioasă în stadiul ei 

de intermediar, de subordonare a supraumanului în interfața mediocră, 

banală, secundară a fiziologiei ei imanente. Figura ei și efectul 

hipnotizant sînt reabilitate de sugestiile de rezonanță angelică. Rezultă, 

astfel, prin juxtapunerea atributelor, dar constanta vectorului identității, 

prin predicatul alterității, o primă situare față de limită: limitarea asumată 

în nelimitat. 
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Poemul existenței (a faptului de a exista): antinomia 

Odată cu identificarea dialectică a sinelui opus alterității, problema 

depășește nivelul de coincidentia oppositorum, unde constanta predicației 

presupunea cantonarea în jocul atributelor și trece în sfera antinomiilor, 

unde atributele sînt constante, dar predicatele, datorită augmentării lor 

cantitative, sînt supuse coerențelor mecanismului gîndirii. Existența 

devine, așadar, un cîmp în care situările sînt imposibile, insuficiente. 

Existența în sine este greu de legitimat, sensul este suspendat, iar limita 

devine specificitatea de netransgresat a mundaneității. Un nihilism care 

constată ironic futilitatea faptului de a exista, animă regresia în imanent 

din distihul notat în manuscrisul 2254: „O umbră e ființa-i, o spumă e 

cuvîntu-i/Și la un loc unire: zi-i lume și te mîntui”. Predicatul solipsist 

sînt este urmat inevitabil de un predicat imparțial, imprecis, indecidabil 

este. Natura umană este interogată kantian în [Ciudat isvod e omul], 

anticameră, bruion, al Scrisorii I: aparența uniformității anihilează 

posibilitatea formulării ferme a unui predicat privind alteritatea egală 

ontologic: celălalt, seamănul, nu există în sinele său, pentru că nu are o 

identitate precisă, cuvîntul lui este „spumă”, accident, perisabil: „Tu, 

vreme, știi că unul, tot unul, e în toți,/ De-asupra tuturora ridici pe care 

poți”. Timpul, categorie a priori, uniformizează ontologic, prin 

subordonarea transcendent-epistemică. Există, totuși, indivizi care 

străpung limitarea uniformității și cîștigă aparența transcendenței, prin 

exercițiul transcendental: „Trecutul, viitorul, sub fruntea lui se-nchid,/ Și 

lumea toată-n ochii-i e-un singur individ”. Acum, el, celălalt își cîștigă 

dreptul de a deține predicat: acum, clar, cert, el este, fiindcă sesizează 

limpede perisabilul, îl denunță și se agață prin gîndire de etern, renunțînd 

la destinul propriu. Însă renunțarea la propriul destin provoacă o nouă 

regresie: „ei par a fi somnambuli… durere și viață,/ Sînt ca ș-acoperite c-

o prea ușoară ceață”. Celălalt este, fără să mai existe. Moment în care și 

sinele se difuzează într-o suspensie de incertitudine: „Ca o făclie stinsă de 

ce mereu să fumegi (…), căci n-am avut tăria de-a fi nici rău, nici bun”. 

Rezultatul antinomiilor, incoerențelor lumii în care călăi își fac semnul 

crucii, credincioșii ucid în numele religiei, iar preoții sînt purtători ai 

minciunii (în Preot și filosof) este disoluția privitorului care nu mai poate 

produce sinteză, fiind obligat la prea multe analize consecutive, a căror 

singură emanație este incoerența specifică „panoramei deșertăciunilor”. 
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Pentru a confrunta această antinomie a existenței care se anulează 

singură prin afirmația care neagă, Eminescu este nevoit să confecționeze 

o soluție care să taie, fără să rezolve, nodul gordian: Patria vieții e numai 

prezentul. Existența, viața, dacă este gîndită kantian, într-un timp 

perceput tripartit în trecut, prezent și viitor, eșuează în zădărnicie, 

deoarece eul este fatalmente clivat între un trecut nu numai irecuperabil, 

ci și artificial și un viitor de impenetrabilă virtualitate și imposibil de 

actualizat. Categoria temporalității mai ridică pentru Eminescu o 

problemă greu de rezolvat: dacă această categorie rezidă a priori în 

subiectul dotat sensibil, iar unica certitudine a sensibilității este senzația 

însăși (faptul că subiectul simte hic et nunc), atunci timpul este 

discreditabil în dimensiunile lui mnemotice și proiective. Viața, ca sumă 

de percepții, nu poate avea loc decît dacă e monodimensională, într-un 

permanent acum. Antinomia sfîșie subiectul, fiindcă timpul nu se poate 

defini decît prin consecuție, dar consecuția este inexistentă unui subiect 

strict perceptiv: „Orice noroc/ Și-ntinde-aripele/ Gonit de clipele/ Stării 

pe loc” (Stelele-n cer). Anticipînd teoria heideggeriană a situării, 

antinomia identitate-alteritate este rezolvată prin reducerea forțată la 

identitate, printr-un act de solipsism cartezian: „mulțimea e părere”, toți 

ceilalți sînt un singur celălalt, iar diversitatea lor, mozaicul pestriț al 

hazardului din poeme precum Preot și filosof sau Într-o lume de neguri 

sînt convertite salvator în necesitatea banalei constatări a faptului că 

ceilalți simplu-sînt: același cuvînt provoacă „icoană-aceeași și același 

simț”. Altfel spus: identitatea mea asigură identitatea celorlalți, faptul că 

eu sînt, adică exist, este echivalent în fiecare dintre ceilalți – eu sînt 

același pentru ceilalți, iar ceilalți trebuie, printr-o gimnastică orientată a 

rațiunii, să fie aceiași pentru mine. Rezultă, astfel, unitatea, iar antinomia 

este depășită. Limita pe care o impunea se dovedește a fi o simplă 

limitare pe care fisura în sistemul „bătrînului jidov Kant” o surmontează 

simplu, într-un monobloc de 16 versuri. După analiza repetată care 

paralizează gîndirea într-un continuum impenetrabil, soluția eminesciană 

este sinteza, sau depășirea limitei prin minimizarea ei în infinitul mic, al 

infuzorilor și prin prioritizarea timpului la prezent. Depășirea problemelor 

existenței atrage obligatoriu apetitul pentru ființă, imperativul de a 

transforma faptul de a exista, în faptul de a fi.  
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Poemul ontologic (al faptului de a fi): paradoxul 
După minimializarea imanentului, existența este circumscrisă 

efectului propriei sinteze. Unitatea obținută, chiar dacă rafinată, 

instaurează o nouă limită, de această dată intrinsecă unității imediatului: 

unitatea, fie ea și indisturbabilă, matriceală, este insuficientă, deoarece 

este secundară, derivată, iar rațiunea își impune să găsească o unitate 

autentică, de prim nivel, cu alte cuvinte, o alteritate de gradul I, care să 

poată genera o identitate de grad identic. Provocarea provine de la 

transcendență în sine: limita este orizontul din care trebuie să înceapă 

transcendența, adică să se producă o conversie a regimului ontologic. 

Frămîntările kantiene revin, iar necesitatea raportării la ființa-în-sine (e 

On) sînt certe: este singura cale prin care existența devine ființă. 

Eliberarea constă în mobilizarea gnoseologică, în vectorizarea semantică: 

„Sînt nențelese literele vremii/ Oricît ai adînci semnul lor șters?/ Sîntem 

plecați sub greul anatemii/ De-a nu afla nimic în vecinic mers?” (O,-

nțelepciune, ai aripi de ceară!) 

Drama din care se revarsă dur o tristețe densă este cea a înțelegerii. 

În poemul Pierdut în suferința-mi, interogația lirică atrage un răspuns 

privitor la natura existenței poetului: el este care „necunoscut strecoară în 

lume cu încetul”. Condiția această de existență în suferință, în incomplet, 

trebuie depășită radical: „intrarea în vecinicul repaos”. Apare, aici, 

paradoxul thanatic – moartea ca soluție pentru a fi. Singurul mod de a 

ființa este în moarte. Nostalgia trecutului atemporal, nevoia dură de 

eliberare prin proiectare în transcenderea categoriilor apriorice kantiene 

structurează poemul rămas în proiect [Pe-atunci nu era moarte, nimic 

nemuritor]: fără timp, deci și fără eternitate, într-o atemporalitate perfectă 

(„Nu era azi, nici mîne, nici ieri, nici totdeauna”), nu se poate efectua 

analiza, multiplicitatea obținută prin observație, așadar „unul era toate și 

totul era una”. Aceasta este promisiunea morții: atemporalitatea întru 

unitate, infinitul mare. 

Istoria criticii literare care îl consacră periodic pe Eminescu drept 

„marele culturii române” dublează opera-obiect cu un jargon interpretativ 

devenit, datorită uzitării insistente și farmecului formulării, un instinct, un 

reflex în mentalul colectiv de a căuta în text postulatele autoconsacrate 

ale criticii. Valențele textului original (în cazul de față, poemul de fertilă 

sinteză, Luceafărul) ineditul implicațiilor lui, tablourile, structurile 

sensibile sînt violentate și puse în penumbră de o lectură care scrutează 
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pentru a confirma cheia canonică, de un dur efect simplificator: 

„problema geniului”, „incompatilitatea creatorului cu lumea”, 

„excepționalitatea poetului”, formule care investesc interpretativ o 

desfășurare discursivă polivalentă în identitatea liniară a unei teme 

intuitive. Prioritizarea textului față de addendele explicative 

(arhicunoscutele intervenții ulterioare din manuscrise: „[geniul] nu e 

capabil a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit”) este un pas 

imperativ într-un proces de dublă legitimare, atît a postulatului 

hermeneutic, cît și a reintegrării poeziei în  spectrul ei valoric autentic.  

Profilul, entitatea, natura Luceafărului sînt realități intratextuale 

problematice datorită facturii lor duale, de principii de existență 

cunoscătoare. În primul tablou al poemului, incompatibilitatea dintre 

Luceafăr și fata de împărat este de natură ontologică: opoziția 

reactualizează asimetrii ireconciliabile, precum teluric-astral, perisabil-

etern, material-spiritual. În tabloul al treilea, însă, odată cu numirea 

Luceafărului de către Demiurg drept Hyperion, incompatibilitatea inițială 

este dublată de cea a nivelului epistemologic: Hyperion este individ 

cunoscător, „cuvîntul cel dintîi”, prima materializare a Abgrund-ului 

anterior cosmosului. Coordonatele faptului lui de a fi sînt augmentate 

exponențial în zborul expansional („Porni luceafărul. Creșteau/ În cer a 

lui aripe”). Parcursul lui cosmic este, în fapt, un salt ontologic. El „pare 

un fulger neîntrerupt”, încadrat deasupra și dedesubt de stele. El devine 

un infinit mic, liniar, o funcție de lumină proiectată într-un sistem 

cartezian multidimensional. Propulsia îl aduce în punctul abisal al 

paradoxului pur: zona lipsită de limită, fără consistență materială sau 

pulsatorie, locul în care din pluralitatea vidurilor, timpul nu poate să 

prindă dimensiune. „Vremea încearcă în zadar din goluri a se naște” este 

versul în care se condensează experimentul kantian, matematic, pe care îl 

propune Eminescu: multiplicitatea vidurilor presupune ca între ele să 

existe un spațiu minimal, care să le delimiteze, dar, datorită volatilității 

acelui spațiu infinitezimal, timpul nu reușește să depășească singularitatea 

punctului. Pentru a se putea vorbi despre timp, este nevoie să se poată 

vorbi despre două puncte temporale a căror existență să poată fi observată 

în spațiu. Spațiul dintre viduri nu permite o astfel de joncțiune. 

Cunoașterea eșuează („nu-i ochi spre a cunoaște”), deci nivelul 

epistemologic s-a prăbușit. Rămîne „setea care-l soarbe”, adică 

imperativul ontologic: dezlegarea de „greul negrei vecinicii”. Hyperion 
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cere moarte: „căci tu izvor ești de vieți/ Și dătător de moarte (...) Mi-e 

sete de repaos”. Setea de repaos coincide cu setea de unitate dinaintea 

faptului-de-a-exista, este propensiunea spre faptul-de-a-ființa, recuperabil 

doar prin moarte; ceea ce Heidegger numește Sein zum Tode. Dialectica 

om-Dumnezeu devine foarte dură în versiunea maximală a vorbirii 

Demiurgului, iar limita este transferată acestuia. Dorința lui Hyperion este 

o neputință a Demiurgului. Acesta, similar paradoxului lui Averroes, nu 

poate des-face ceea ce el însuși a făcut, dar nici nu poate încălca liberul 

arbitru al „luminii din lumină”: „ești puterea mea, nu pot/ să neg acea 

putere”. Demiurgul nu poate livra moartea în „sfîntul Un/ în care toate-s 

una”, fiindcă ar trebui să adauge temporalitate atemporalității. 

Zona în care se dezvăluie identitatea lui Hyperion este paradoxul 

spațio-temporal. Moartea pe care el o solicită nu este sacrificială, 

orientată erotic. Este o eliberare de sub limitarea infinitului insuficient și 

un demers necesar reîntregirii unității. Paradoxul este jocul de predicate și 

de atribute în același referent de existență: demiurgul este cel care poate 

totul, dar nu poate să dea moarte; demiurgul este întru nimic, eter perfect, 

vid absolut, dar nu poate să nu ființeze; Hyperion este infinit, dar este 

înscris unui infinit de ordin superior și suferă de setea devenirii. Aceste 

conflicte logice nu sînt simple desfășurări de  formule de neimaginat în 

logica bivalentă, nici salturi în logica polivalentă, ci sînt punctele 

flexionare în care se articulează sistemul, imaginarul. În ontologie, 

Eminescu nu încetează să practice metafizica kantiană, chiar dacă o 

înțelege experimental. În existență, însă, viziunea decurge din antipodul 

schopenhauerian. Neliniștea lirică provine din juxtapunerea celor două 

sisteme. Lirica eminesciană însăși dezvăluie o transcendență 

imanentizată, cînd ochiul creator privește lumea, și o imanență înecată de 

un preaplin transcendental, cînd privirea este ancorată în eros. Polaritățile 

interne din Weltanschauung sînt dublate de repolarizări poetice. 

Analiza pe care am propus-o în rîndurile de mai sus nu este o 

exegeză propriu-zisă, centrată textual, ci, mai degrabă, un scurt survol 

sistematizator deasupra tabloului liricii eminesciene. Punctele nevralgice, 

tensiunile de ambiguitate și jocurile de categorii au fost cele care au 

dirijat proiectul analitic și au degajat interpretările adiacente. Contrastul, 

antinomia, paradoxul percutează întreaga operă eminesciană și se 

integrează atît la nivel stilistic (în metaforă, antiteză, oximoron), cît și în 

filosofia de infrastructură. Contrastul (jocul de atribute cînd predicatul 
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este nealterat), antinomia (constanta atributelor, cînd predicatul își 

declanșează singur negarea), paradoxul (coexistența atributelor 

incompatibile și predicatelor contradictorii) rezultă din mobilizarea 

epitetului, din forța de descătușare a verbului și din fixarea metaforei în 

propria mișcare semantică. Pentru Eminescu, in principio erat Verbum 

este insuficient. Pe el îl interesează natura ireductibilului care precedă 

începutul, iar răspunsul pe care îl oferă este suplu, nobil, deși pudic din 

punct de vedere metafizic: paradoxul.  
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 Boundary refinement. Paradox, antinomy and contrast in 

Eminescu’s lyric  
 

Abstract  
The task the essay undertakes is to examine some of the 

metaphysical inquiries pursued by Eminescu throughout his poetical 

works. Closely related to the issue of the Genius, the problem of Being as 

a paradox of both freedom and limited existence unfolds as a dialectical 

consideration of reality: the Limit first manifests itself in the imanent 

mode of contrast (where, despise the fact that the logical predicate is 

constant, the attributes given to the subjects differ to the verge of 

incompatibility), then moves forward on the existential scale in the mode 

of antinomy (where although the attributes remain constant and 

compatible, the predicate unravels the contradiction is contains within) 

and reaches the highest ontological point in the mode of paradox (where 

self-contradictory predicates are coiled around opposing attributes). The 

scale described above is not a merely arbitrary scheme of concepts 

crafted so Eminescu’s poetry might fit improperly onto a generous 

structure of unclear and uncertain ideas, but it is the spontaneous 

expression of what Hegel would describe as the deeper ontological 

premises of art. The works of Mihai Eminescu, usually reclaimed to be 

built on foreign philosophies (Kant, Schopenhauer, Pitagora, Buddha 

etc.) tackles an issue that would be developed and thoroughly questioned 

only later on in the history of philosophy, that is the issue of ontological 

limitation, namely, the very place where thinking stops and Being starts – 

the paradox. 

Key-words: ontology, logical paradoxes, limitation, 

Weltanschauung, antinomies, contrasts, metaphysical foundation of 

poetry, applied hermeneutics. 

 

 



 

MIHAELA-OANA GOGOȘEANU 

Anul I, Timișoara 

Chipuri ale stoicismului și ale hedonismului în lirica 

eminesciană 

Filosofia și poezia au reprezentat dintotdeauna doi termeni al căror 

raport logic (conform terminologiei aristotelice) nu a putut fi niciodată 

stabilit cu exactitate. Singurul lucru cert este că, fie că era vorba de 

raporturi de concordanță, fie de raporturi de opoziție între cele două sfere, 

nu se putea să nu fie remarcate acele puncte comune, care, în ciuda 

diferențelor, aduc într-o oarecare formă filosofia și poezia laolaltă: 

rădăcinile și scopul. „Înrudirea dintre filosofie și poezie nu este un efect 

al identității lor de conținut, ci al unui elan către totalitate și necondiționat 

care le străbate deopotrivă. Am spune că ele nu se ating prin coroanele lor 

în aer, ci prin rădăcinile lor în pămînt.” (Vianu, 1971: 28). Astfel, atît 

filosofia, cît și poezia își mențin individualitatea, însă „elanul” și 

„rădăcinile” comune le încadrează în ceea ce Tudor Vianu numește 

„unitate latentă” (Ibidem). 

În ceea ce îl privește pe Mihai Eminescu, este bine cunoscută 

influența pe care filosofia o are asupra operei sale, fapt pe care îl pune în 

vedere însuși poetul prin diferite însemnări, spre exemplu, în Ms. 2259: 

„Sărmana viță albită înainte de vreme! Ea reprezintă împăcarea acelor 

contradicțiuni, acelor antiteze adînce dintr-un suflet mare. Lumi de 

cugetare se luptau una contra alteia în aceste capete [pînă ce] și-au dat 

mîna în [în această] viță albă.” (Eminescu, 1993: 18). Putem observa 

asocierea dintre suflet, simbol al sentimentelor, al artei, al poeziei și 

lumile de cugetare, simbol al cunoașterii, al rațiunii, al filosofiei. Acesta 

folosește filosofia pentru a aglutina discursul liric, generator de 

sentimente, și diferitele valori morale și cognitive transmise de ideile 

acesteia, dar în același timp, după cum afirma și Tudor Vianu, „putem 

vorbi, în adevăr, despre o filosofie a lui […] Eminescu” (Vianu, 1971: 

76). 

În lucrarea de față ne propunem să analizăm influența, dar mai ales 

formele, chipurile, a două modele filosofice opuse cu origini în 

Antichitate, hedonismul și stoicismul, în cadrul poeziei eminesciene. 
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Deși „însemnările asupra unor gînditori, îndeosebi antici (Pitagoras, 

Xenofon, Parmenide, Zenon, Platon, Aristoteles, Epicur, Descartes)
1
 […] 

nu sînt decît sinteze elementare, așa cum dă orice manual de istorie a 

filozofiei” (Călinescu, 1969: 349), ideile filosofiei antice și-au pus 

amprenta asupra creației lirice a lui Mihai Eminescu, aspect reflectat prin 

diferite teme și semnificații poetice ce pot fi desprinse din aceasta. 

Propun ca analiza să se centreze pe un corpus format din poemele: 

Pajul Cupidon…, De pe ochi ridici…, Ca și Stoa ce pretinde… și 

Glossă, scrise în 1877-1878, 1879, 1881 și 1874-1882
2
, dorind ca această 

succesiune cronologică să ne urmărească în parcursul nostru, deoarece ea 

ne poate demonstra trecerea, concomitentă cu cea a timpului, de la o 

atitudine hedonistă, la una pe care o vom denumi „de tranziție” (asociată, 

într-o oarecare măsură, cu ideile filosofiei epicureice, dar și cu 

pătrunderea ideilor de natură stoică), iar mai apoi, la o atitudine stoică 

propriu-zisă. De asemenea, această observație referitoare la 

corespondența timp-atitudine ne ajută la efectuarea unei analize 

organizate și etapizate, în cadrul căreia ne vom opri asupra fiecăreia 

dintre cele trei perspective asupra subiectului propus. 

 

1. Chipuri ale hedonismului 

În Pajul Cupidon…, ni se înfățișează un chip al hedonismului ușor 

identificabil prin frivolitatea privită aproape cu îngăduință, prin 

carnalitate și prin libertatea care se oferă urmării instinctelor de natură 

erotică. Așa cum observă Alain Guillermou, poemul pare o „dulcegărie” 

(Guillermou, 1977: 223), însă cochetăria afișată corespunde principiilor 

hedonismului. Astfel, spre exemplu, hedonismul lui Aristip din Cirene 

identifica eudaimonia („fericirea”) cu plăcerea corporală (care excludea 

suferința fizică) și cu pacea mentală (Lampe, 2015: 27). Suprimarea 

instinctelor umane nu era necesară decît în cazul în care acestea cauzează 

suferință celorlalți, fapt ce ar încălca principiul de bază al acestei filosofii, 

                                                 
1
Zenon (320-264 î.Hr.) și Epicur (341-270 î.Hr.) sunt considerați întemeietori ai 

stoicismului, respectiv ai epicureismului (filosofie ce preia în linii mari ideile hedoniste 

ale lui Aristip din Cirene (435-360 î.Hr.), dar în baze raționaliste). 
2
 În cadrul analizei vom utiliza varianta aleasă de Titu Maiorescu pentru publicare, 

însă pe parcursul întregii lucrări se vor face referiri și la versiuni ulterioare. De altfel, o 

analiză a variantelor poate fi găsită în Guillermou, 1977: 430-443. 
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„bucură-te și bucură la rîndul tău” (Onfray, 2013: 53). Convingerile 

hedoniste se bazează, așadar,pe „glorificarea plăcerii” (Ibidem: 56).  

Spre deosebire de alte etici, concepția hedonistă nu realizează, ceea 

ce, spre exemplu, Michel Onfray identifică la etica iudeo-creștină, și 

anume „crucificarea lui Dionysos” (Ibidem: 56). Această condamnare a 

exuberanței și a orgiasticului nu este reperabilă nici în poemul 

eminescian. Abordate cu o aparentă judecată dezaprobatoare, frivolitatea, 

neseriozitatea lui Cupidon (caracterizat drept „viclean” și „rău” din cauza 

faptului că „…se hîrjonește/Iar la dame doarme ’n pat”) ajung să fie 

privite cu toleranță, deoarece comportamentul său nu este altfel decît 

uman, obișnuit: dragostea nu este mereu un drum spiritual, o cale către 

atingerea absolutului, dar nici „nu este [...] un lung prilej pentru durere”, 

precum în Ce e amorul? (Guillermou, 1977: 225), ci poate fi o formă de a 

obține plăcere, urmare a unui instinct înnăscut. Tocmai în acest tip de 

dragoste criticul Alex Ștefănescu consideră că se metamorfozează 

„personajul” Cupidon
3
. Nu putem rămîne însă la o lectură simplistă, ci 

trebuie să observăm aici o formă a erotismului „hazliu” (Ibidem) care se 

racordează la jaloanele hedonismului. Ideea iubirii de acest fel presupune 

abandonarea unui adevăr monolitic, absolut, căutat în „volumul ros de 

molii” și recurgerea la adevărul personal, relativ. Acesta se dezvăluie 

prin șuvița de păr ce îl reprezintă pe „paj”, adică dragostea frivolă, 

hedonistă în sine: „In volumul ros de molii/Cauți noaptea adevăr/Și 

’ntîlnești lipită ’n file/Vița-i galbenă de păr”. Erotismul, așadar, nu 

corupe, nu reprezintă o forță malignă, ci voluptatea clipei ce trebuie 

savurată. 

În următoarele strofe se prezintă ideea instinctualității, a dorinței, 

care, odată ce s-a instalat, nu este anulată pentru dobîndirea anumitor 

virtuți (ceea ce ar reprezenta o atitudine stoică), ci este satisfăcută 

(atitudine hedonistă). În ciuda faptului că procesul poate părea 

necorespunzător și poate provoca sentimentul de rușine – „sfios ca și 

copiii” – inocența este estompată de strategii ale seducției. Continuarea, 

„Dar zîmbirea-i e vicleană/Dară galeși îi sînt ochii”, accentuează faptul 

                                                 
3
 „Cupidon în reprezentarea de acum a lui Eminescu […] pe parcursul poeziei el nici 

nu rămâne personaj; devine treptat o abstracție, devine dragostea însăși, imprevizibilă, 

devine… încurcătura pe care o provoacă iubirea în viața unui om.” (Ștefănescu, 2016). 
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că împlinirea dorinței și urmarea instinctelor generatoare de plăcere sînt 

mai puternice decît obstacolele morale, idee pronunțată prin utilizarea 

conjuncției coordonatoare adversative „dar”. 

Carnalitatea („Gît și umere frumoase,/Sînuri albe și rotunde”) și 

„îndepărtarea vălului alb”, simbol al purității din ultimele două strofe, nu 

fac decît să contureze și mai bine trăsăturile feței hedoniste a poemului. 

Aici întîlnim acel „serafism animal” identificat de George Călinescu: 

„Erotica lui Eminescu se bizuie pe «inocență», însă nu prin virginitatea 

îngerească, ferită de păcat, ci prin nevinovăția naturală a ființelor care se 

împreună neprefăcut” (Călinescu, 1970: 226), pe care îl putem asemăna 

cu ideea hedonismului asupra eroticii, care nu dorește să devină obscenă, 

ci o simplă cale a omului spre fericirea pusă în relație de sinonimie cu 

plăcerea. Astfel, corpul nu este doar materie ce trebuie neglijată în 

favoarea spiritului, idee împărtășită și de Mihai Eminescu în Ms. 2262: 

„Ursirea unui suflet este corpul. Datoria lui de a-l conduce pe acesta în 

virtute. Sufletele sînt ființe de îngeri înamorate în corpuri de oameni; cu 

cît mai mult îl iubește sufletul pe corpul său cu atîta omul e mai virtuos. 

Sufletu-i înger,/Corpu-i om.” (Eminescu, 1993: 18). 

Faptul că poetul adoptă această atitudine ne este puternic sugerat în 

partea a doua a versiunii Pagiul Cupido, cu o versificație alexandrină, ce 

se găsește în Manuscrisul 2268, 33v, încheiată cu versul „Cine n’ar dori 

în lume ca să fie ’n locul lui” (Idem, 1943: 57). 

Pajul Cupidon nu este un text singular în poetica eminesciană, însă 

este reprezentativ pentru chipul hedonist pe care îl îmbracă lirica sa, prin 

pledoaria pentru o viață fundamentată pe principiul plăcerii. 

 

2. Tranziția 

Etapa de tranziție se definește printr-o „luptă” între instinct, plăcere, 

pe de o parte, și moderație, spiritualitate, pe de alta, confruntare în care 

pare că elementele specifice hedonismului au mai multă forță. În ciuda 

acestui aspect, nu mai putem vorbi despre hedonism în stare pură, 

deoarece pornirile instinctuale nu mai sînt atît de puternice, iar intervenția 

rațiunii ne va îndrepta spre filosofia epicureică, ale cărei idei, cel mai 
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probabil, i-au parvenit lui Mihai Eminescu prin lectura lui Lucrețiu
4
 și a 

lui Schopenhauer
5
. 

O primă ipostază a atitudinii „stoico-hedoniste” o regăsim într-un 

poem pe care îl putem considera o oglindire a spuselor poetului, regăsite 

în Ms. 2258: „Antitezele sînt viața.” (Idem, 1993: 33); este vorba despre 

De pe ochi ridici…, unde identificăm doi actanți, eul liric și iubita, aflați 

în opoziție prin prisma elementului ce le conduce viața: dorința activă 

(specifică hedonismului, epicureismului), respectiv reprimarea acesteia 

(specifică stoicismului).  

Opoziția dintre cei doi nu împiedică formarea unei legături care îi 

determină să se înțeleagă din priviri: „De pe ochi ridici 

închisă/Languroasa, lungă geană,/Rai de fericiri promise/Și de tainică 

dojană”. Deși privirea iubitei îl umple de dorință („Rai de fericiri 

promise”), eul liric observă dezaprobarea acesteia fără ca aceasta să i-o 

transmită („Și de tainică dojană”). „Putem identifica în textul eminescian 

o funcție dezintegratoare a privirii care desface misterul femeii iubite” 

(Oprescu, 2010: 218). În De pe ochi ridici… „privirea înlocuiește 

cuvîntul, devenind reperul suprem de expresivitate a ceea ce nu poate și 

nu trebuie să fie rostit […] ochiul deschis înlăuntru și în afară se 

dovedește a fi mai degrabă o oglindire a spiritului autoreflexiv” (Ibidem). 

„Lupta” dintre atracția erotică și cumpătarea rațională se desfășoară 

pe parcursul următoarelor două strofe și debutează cu un gest cu conotații 

restrictive, ce poate fi interpretat ca o încercare de a opri pornirile din 

sfera instinctualității: „Și-ți pui degetul pe gură”, îndemnul fiind unul 

clar: „Să ne facem mai cuminți.”. Riposta, deși pare agresivă prin 

intervenția bruscă a unei imagini dinamice, „Atunci brațul meu 

cuprinde/Mlădiosul tău grumaz”, nu reprezintă decît un gest de tandrețe 

cu rolul de a obține îngăduința iubitei: „«Mîni vom fi cum vei 

pretinde,/«Dar cum sînt mă lasă azi.»”. 

                                                 
4
 Lucrețiu (Titus Lucretius Carus), 94 î.Hr.-55 î.Hr., poet și filosof latin, a fost 

discipolul lui Epicur, întemeietorul filosofiei epicureice.  

Faptul că Eminescu a fost în contact cu scrierile lui Lucrețiu este prezentat de către 

Dumitru Murărașu, care aduce argumente pe baza însemnărilor din manuscrise (vezi 

Murărașu, 1934: 4-5). 
5
 În Lumea ca voință și reprezentare, Schopenhauer dedică o serie de capitole 

studiului diferențelor de etică dintre epicureism și stoicism (vezi Schopenhauer, 2012). 
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Ultima strofă, „Astfel lupt cu-a ta mustrare/Ceasuri, zile, 

săptămîni,/Și mereu a mea ‘ndreptare/O amîn de azi pe mîni.”, prezintă 

un principiu epicureic, motivul pentru care „îndreptarea” este amînată. 

Conform filosofiei epicureice, „cel mai mare obstacol în calea plăcerii nu 

este durerea, ci amăgirea.” (Greenblatt, 2014: 241)
6
. Astfel, deși și-ar dori 

să devină mai ponderat, eul poetic este conștient că nu poate să-și 

înfrîneze dorința, permanența acesteia provocîndu-i suferință din cauza 

imposibilității împlinirii ei.  

Prin acest gest se observă faptul că, deși ia contact cu anumite 

concepte stoice, poezia lui Eminescu nu ia un chip al filosofiei lui Zenon, 

ci rămîne în zona unui hedonism mai moderat, adică a epicureismului, 

urmînd ideea conform căreia „atîta vreme cît este posibil (de-ar fi cît mai 

mult!) să nu lăsăm să ne scape acele plăceri trupești de care nu putem să 

ne îndoim și pe care nu le vom regăsi într-o altă viață” (Ibidem: 273)
7
. De 

altfel, el însuși afirmă în Ms. 2286 că „Nu prin rațiune se-nvinge răul.” 

(Eminescu, 1993: 38). 

Nici în Ca și Stoa ce pretinde… nu se evidențiază o atitudine 

stoică, în ciuda referinței directe din titlu, ci doar o conștientizare a 

condițiilor impuse de filosofia lui Zenon, urmată de un refuz categoric în 

detrimentul plăcerilor lumești și al iubirii. Interesant este de observat cum 

negarea principiilor stoice se realizează prin termeni echivalenți ai 

negației (Vianu, 1974: 156) și prin antiteza „întuneric-lumină”. 

Prima strofă prezintă, în manieră versificată, etica teoriei stoiciste, 

păstrarea integrității morale indiferent de situație: „Ca și Stoa, ce 

pretinde/Să fim mîndri și integri,/Cînd plutesc de-asupra noastră/Cu-a 

lor visuri ochii negri”. Structura „ochii negri” deschide un întreg șir de 

metafore aflate în următoarele strofe, precum: „întunericul” („Ca și 

basmele păgîne/De iubire ce-ard chimeric/Cu nesațiul lor de visuri/Și cu-

atîta întuneric;”), „noaptea” („Cînd atrași de a lor noapte/Ne sîntem 

străini de lume”), și, într-o variantă din Ms.-ul 2281, 77-78, „umbra” 

(„Cînd uităm părinți și țară/Pentru-o umbră de femee”, Eminescu, 1958: 

                                                 
6
 Observația lui Greenblatt este făcută pe baza poemului didactic De rerum natura 

(Despre natura lucrurilor) al lui Lucrețiu 
7
 Greenblatt îl citează la rândul său pe Lorenzo Valla (1407-1457, umanist italian), 

cu lucrarea din 1977, De vero falsoque bono/On pleasure, trad. A. Kent Hieatt și 

Maristella Lorch, Abaris Book, New York, p. 221. 
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484), toate reprezintă, în semantica eminesciană, termeni echivalenți ai 

negației ce semnifică misterul, nepătrunsul, iluzia (Ibidem: 157-161), 

adică acele constante care trezesc curiozitatea, iar în vederea descoperirii 

lor, omul poate recurge la gesturi aflate în contrast cu moralitatea, așa 

cum este ea creionată de adepții stoicismului. 

Refuzul categoric se conturează în ultimele patru strofe, ce prezintă 

viziunea eului liric, și unde elementele care pentru filosofia stoică erau 

considerate amenințătoare și erau asociate cu cuvinte din cîmpul lexical al 

întunericului sînt asociate la poetul român cu lexeme din cîmpul semantic 

al luminii și al căldurii: „Pentru umeri de femeie/[…]/Să mă pierd 

privind-o vecinic/De la creștet la picioare,/Mîndră ca o 

‘mpărăteasă,/Caldă, cu senin de soare”. Dacă este menținut întunericul, 

acesta devine voluptuos: „Genele dînd întuneric/Voluptos căutăturii”. 

Astfel, la nivelul textului se creează o antiteză între „întunericul” și 

„lumina” în care sînt puse aceleași elemente în funcție de perspectiva 

(stoică sau hedonistă/epicureică) din care sînt privite. 

Proclamarea lui Venus Anadyomene ca muză, prin îngenunchere, 

atestă de asemenea menținerea apartenenței la convingerile 

hedoniste/epicureice, prin exaltarea feminității, a senzualității, dar și 

tensiunea dintre erotic și metafizic (explicabil prin filonul mitologic al 

îngemănării cer-mare). 

Ca și Stoa ce pretinde… constituie o altă ipostază a etapei pe care 

am denumit-o de „tranziție”, total diferită de prima, anterior prezentată, 

deoarece ea nu reprezintă o încercare de trecere propriu-zisă de la o 

atitudine la alta. Dacă în De pe ochi ridici… partea rațională venea dintr-

un plan exterior, iar eul încerca să adere la ea, aici totul vine din propria 

conștiință. Eul constată, pune în balanță și alege. Alegerea rațională a 

moralei, îmbinată cu satisfacerea plăcerilor ne îndreaptă către ceea ce 

Epicur considera că este dobîndirea ataraxiei („stare lăuntrică de liniște”), 

starea ce duce către eudaimonie (Hersch, 1997: 62). 

 

3. Chipuri ale stoicismului 

Spre deosebire de hedonism și epicureism, stoicismul reprezintă un 

model cu principii severe și o morală rigidă, unde plăcerea este înlocuită 

cu suferința și moartea, care se impun a fi acceptate eroic (Davidshon, în 

Seneca, 1967: XXV). Ataraxia, în viziune stoică, se obține printr-o 

detașare față de acțiunile celorlalți, prin renunțarea la sentimente și 
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pasiuni. Această detașare este amintită și de Eminescu, în Ms. 2307, 

Pentru pustietate sau singurătate. Din cugetările lui Oxenstierna. 

Traducere din 1750: „Fericit acela ce se îndepărtează de învăluirile cele 

turburătoare ale lumei, pentru că se bucură cu desfătările unei dorite 

singurătăți și a căruia cea mai aleasă tovărășie este o dulce întîlnire cu 

sinele numai.” (Eminescu, 1993: 578). 

Chipuri ale stoicismului, în lirica eminesciană, se regăsesc și în 

Glossă, poem al cărui stil impersonal reflectă foarte bine atitudinea de 

detașare, de închidere în sine. Bianca Osnaga considera acest poem un 

„cod etic al omului superior bîntuit de neliniște din pricina posibilei lipse 

de sens a existenței”, un „discurs gnomic ale cărui surse vin direct sau 

prin filieră și din antichitatea greacă”, mai exact, din „«comedia cea de 

obște», stoicismul” (Osnaga: 2014: 95). 

Regăsim în acest text mai multe teme prezentate din perspectivă 

stoică, acest fapt fiind demonstrat de asemănările dintre ideile 

eminesciene și cele ale lui Seneca din Scrisori către Luciliu.  

O primă astfel de temă este timpul. Ca și în doctrina filosofică 

inițiată de Zenon, timpul este văzut ca o resursă epuizabilă („Vreme trece, 

vreme vine/[…]/Ce e val ca valul trece”), dar nu și liniară, adică în timpul 

căreia faptele se succed, ci totul se desfășoară în prezent: „Viitorul și 

trecutul/Sînt a filei două fețe,/Vede ‘n capăt începutul/[…]/Tot ce-a fost 

ori o să fie/În prezent le-avem pe toate”. Aceeași idee o regăsim și în 

Scrisoarea I din Scrisori către Luciliu, scriere ce promovează filosofia 

stoică: „care-și dă seama că pe fiece zi moare? […] vedem moartea 

înaintea noastră, cînd mare parte dintr-însa a și trecut” (Seneca, 1967: 3). 

Un alt aspect legat de timp este acela al prețuirii acestuia și nu al irosirii 

lui, astfel că, atît în Glossă, cît și în opera lui Seneca se recomandă 

calcularea utilității momentelor în vederea autodezvoltării: „Dar de-a lor 

zădărnicie/Te întreabă și socoate.”; „Natura ne-a trimis în lume cu 

această singură avere […] cei cărora le sacrifici timpul nu socoate că îți 

datorează ceva […] atent la socoteli, contul cheltuielilor îmi este clar. N-

aș putea spune că eu nu pierd nimic” (Ibidem). 

O altă temă pe care o propun spre analiză este aceea a solitudinii 

care reprezintă și un reper al atitudinii stoice. În poezia aleasă ca suport, 

aceasta se evidențiază cel mai bine în cea de-a doua strofă, „Multe trec pe 

dinainte,/În auz ne sună multe,/Cine ține toate minte/Și ar sta să le 

asculte?…/Tu așează-te de-o parte,/Regăsindu-te pe tine,/Cînd cu 
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sgomote deșarte/Vreme trece, vreme vine”, unde interlocutorul este sfătuit 

să se retragă din lumea zgomotoasă, care grăbește trecerea timpului, și să 

se preocupe de autocunoaștere. Același lucru îl sfătuiește și Seneca pe 

Luciliu: „Retrage-te cît poți în tine” (Ibidem: 14). Totuși, această 

„retragere” nu înseamnă neapărat izolarea completă, stoicismul sprijinind, 

de exemplu, participarea la viața politică (Davidshon, în Seneca, 1967: 

LV). Acest fapt, al unei însingurări mai degrabă interioare, este subliniat 

foarte atent de către poet prin utilizarea sintagmei „așează-te de-o parte”. 

De altfel, această izolare ar putea echivala cu instalarea unei temeri față 

de lume, iar filosofia stoică interzice teama, pe care o asociază cu 

speranța, deoarece ambele sînt generate de un suflet chinuit de 

curiozitatea cauzată de ceea ce va fi și de neadaptarea la prezent (Seneca, 

1967: 10). Această analogie este făcută de către filosoful antic în 

încercarea de a atrage atenția asupra mijloacelor de a atinge succesul. 

Aceeași asociere este făcută și în poemul eminescian: „Nu spera și nu ai 

teamă,/[…]/De te ‘ndeamnă, de te chiamă,/[…]/Amăgit atît de-adese/Nu 

spera și nu ai teamă./[…]/Nu spera cînd vezi mișeii/La izbîndă făcînd 

punte,/Te-or întrece nătărăii,/De ai fi cu stea în frunte;/Teamă n’ai, căta-

vor iarăși/Între dînșii să se plece,/Nu te prinde lor tovarăș”. 

Raționalitatea și detașarea sînt și ele constante ale filosofiei 

stoice, puse în evidență în cea de-a treia strofă a Glossei („Nici încline a 

ei limbă/Recea cumpăn’ a gîndirii/Înspre clipa ce se schimbă/Pentru 

masca fericirii,/Ce din moartea ei se naște/Și o clipă ține poate;/Pentru 

cine o cunoaște”), fapt remarcat și de criticul Edgar Papu, într-un studiu 

despre gînd și gîndire, în care se oprește asupra metaforei „recea 

cumpăn-a gîndirii”, din volumul al III-lea al Caietelor Mihai Eminescu: 

„Glossa nu mai gravitează în aria ontologică a ființei și existenței, ci doar 

în registrul moral al comportamentului, dictat de sensul eticei stoice” 

(Papu, 1975: 26). Versul aflat atît la începutul, cît și la sfîrșitul poeziei, 

„Tu rămîi la toate rece”, împinge și el către o detașare de simplele plăceri 

lumești, către lipsa de afect, și, implicit, către fructificarea laturii 

raționale, aspect dezvoltat și de Seneca: „Ca să poți disprețui plăcerea 

[…] Comoara ta să fie înăuntrul tău” (Seneca, 1967: 15). 

Reluînd elementele aduse în discuție, timpul, speranța, teama, 

rațiunea moderației, singurătatea, observăm că toate pot fi puse sub 

„umbrela” încăpătoare a vieții, care nu putea fi exclusă din această 

analiză datorită metodei comparatiste pe care am utilizat-o. Astfel, este 
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important de subliniat faptul că atît Eminescu, cît și Seneca aseamănă 

viața cu o piesă de teatru, pentru a evidenția două idei diferite, dar 

asemănătoare prin natura stoică: imposibilitatea în fața destinului 

(„Privitor ca la teatru/Tu în lume să te ‘nchipui”) și virtutea („Ca și o 

piesă de teatru, așa și viața, nu interesează cît de mult a ținut, ci cît de 

frumos s-a desfășurat”, Ibidem: 229).  

Prin toate chipurile stoicismului, prezentate în cadrul Glossei, 

putem observa trecerea la cea de-a treia atitudine amintită la începutul 

parcursului nostru, cea adeptă a filosofiei lui Zenon, care, pentru 

Guillermou, devine un principiu sistematic al elaborării poemului 

(Guillermou, 1977: 436). Tot în introducere, făceam o referire 

cronologică la corpusul ales, care arăta o trecere succesivă temporal de la 

atitudinea hedonistă, la cea de „tranziție”, iar apoi la cea stoică, în lirica 

și, implicit, în gîndirea poetului Mihai Eminescu, care este posibil să se 

datoreze maturizării în ceea ce privește creația sau chiar a unei maturizări 

în gîndire, trecînd de la verva poate libertină, la o sensibilitate gravă, 

melancolică, prin rafinarea viziunii poetice, ținînd cont de distanța de șase 

ani între scrierea Pajului Cupidon… (1877-1878) și cea a Glossei (1882). 

Totuși, nu putem afirma că aceste ipostaze ale poetului s-au manifestat în 

stare pură, într-o anumită perioadă de timp, avînd în vedere că procesul 

de finalizare al Glossei a durat opt ani, ceea ce ar demonstra existența 

unor influențe stoice anterioare, concomitente și posterioare influențelor 

hedoniste din Pajul Cupidon….  

Fundamentală rămîne, așadar, influența filosofiei Antichității asupra 

creației eminesciene, care, înainte de a-i stabili căile de acces în acest 

univers, este una conștientă. Mihai Eminescu recunoaște importanța 

„izvorului fecund” al Antichității, într-un articol din ziarul „Timpul”, nr. 

134, din 28 iunie 1880, în care susținea studiul limbilor și al culturilor 

clasice, gest pe care îl considera o cale de îndreptare morală a întregii 

nații (Ciocîrlie, 2016: 11-13). De altfel, era imposibil ca în sfera ideatică a 

unui poet precum Mihai Eminescu să nu existe influențe din depozitarul 

valoric al lumii clasice.  

 

  



CHIPURI ALE STOICISMULUI ȘI ALE HEDONISMULUI ÎN LIRICA EMINESCIANĂ 

43 

BIBLIOGRAFIE 

G. Călinescu, 1969, Opera lui Mihai Eminescu, Vol. I, Editura Pentru 

Literatură, București.  

G. Călinescu, 1970, Opera lui Mihai Eminescu, Vol. II, Editura Minerva, 

București. 

Alexandra, Ciocîrlie, 2016, În oglinda Antichității. Scriitorii români și 

cultura greco-latină, Editura Humanitas, București. 

Mihai Eminescu, 1939, Opere. Vol. I. Poezii tipărite în timpul vieții. 

Introducere. Note și variante. Anexe, Ediție critică îngrijită de 

Perpessicius, cu 50 de reproduceri după manuscrise, Fundația 

pentru Literatură și Artă „Regele Carol II’’, București. 

Mihai Eminescu, 1943, Opere. Vol. II. Poezii tipărite în timpul vieții. 

Note și variante: Dela Povestea codrului la Luceafărul, Ediție 

critică îngrijită de Perpessicius. Cu 54 de reproduceri după 

manuscrise, Fundația Regală pentru Literatură și Artă „Regele 

Carol II”, București. 

Mihai Eminescu, 1944, Opere. Vol. III. Poezii tipărite în timpul vieții. 

Note și variante: Dela Doina la Kamadeva, Ediție critică îngrijită 

de Perpessicius. Cu 21 reproduceri după manuscrise, Fundația 

Regele Mihai, București. 

Mihai Eminescu, 1952, Opere. Vol. IV. Poezii postume. Anexe. 

Introducere. Tabloul edițiilor, Ediție critică îngrijită de 

Perpessicius, cu 38 de reproduceri după manuscrise, Editura 

Academiei Republicii Populare Române, București. 

Mihai Eminescu, 1958, Opere. Vol. V. Poezii postume. Anexe. Note și 

variante. Exercții&Moloz. Addenda&Corrigenda. Apocrife. 

Mărturii. Indice, Ediție critică îngrijită de Perpessicius, cu 46 de 

reproduceri după manuscrise, Editura Academiei Republicii 

Populare Române, București. 

Mihai Eminescu, 1993, Opere XV. Fragmentarium. Addenda ediției, cu 

reproduceri după manuscrise, documente și presă, Editura 

Academiei Române, București. 

Stephen Greenblatt, 2014, Clinamen. Cum a început Renașterea, 

traducere de Adina Avramescu, Editura Humanitas, București. 



MIHAELA-OANA GOGOȘEANU 

44 

Alain Guillermou, 1977, Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu, Cu 

un cuvînt al autorului către cititorii români, Traducere de Gh. 

Bulgăr și Gabriel Pîrvan, Editura Junimea, Iași. 

Jeanne Hersch, 1997, Mirarea filosofică. Istoria filozofiei europene, 

traducere de Vasile Drăgan, Editura Humanitas, București. 

Kurt Lampe, 2015, The Birth of Hedonism (The Cyrenaic Philosophers 

and Pleasure as a Way of Life), Princeton University Press, 

Oxfordshire. 

Dumitru Murărașu, 1934, Eminescu și Lucrețiu, în Revista „Înmuguriri”, 

Anul III. No. 8-12, Tipografia „M. Saidman”, Fălticeni. 

Michel Onfray, 2013, Scurt manifest hedonist, trad. Vlad Russo, Editura 

Humanitas, București. 

Florin Oprescu, 2010, In(actualitatea) lui Eminescu. Izomorfismele 

canonului literar, Editura Contemporanul, București. 

Bianca Osnaga, 2014, Conștiința tragică eminesciană, Editura Eikon, 

Cluj-Napoca. 

Edgar Papu, 1975, Gîndire și gînd, în „Caietele Mihai Eminescu”, vol. 

III, studii, articole, note, documente, bibliografie prezentate de 

Marin Bucur, Editura Eminescu, București. 

Arthur Schopenhauer, 2012, Lumea ca voință și reprezentare, vol. I-II, 

Traducere din germană de Radu Gabriel Pîrvu, Editura Humanitas, 

București. 

Lucius Annaeus Seneca, 1967, Scrisori către Luciliu, traducere de 

Gheorghe Guțu, Studiu introductiv de Isac Davidsohn, Editura 

Științifică, București. 

Alex Ștefănescu, 2016, Pajul Cupidon, vicleanul, disponibil online la 

https://www.literaturadeazi.ro/rubrici/un-vers-de-eminescu/pajul-

cupidon-vicleanul-15740, accesat ultima dată la 14.05.2019. 

Tudor Vianu, 1971, Filosofie și poezie, Editura Enciclopedică Română, 

București. 

Tudor Vianu, 1974, Mihai Eminescu, Editura Junimea, Iași. 

 

  

https://www.literaturadeazi.ro/rubrici/un-vers-de-eminescu/pajul-cupidon-vicleanul-15740
https://www.literaturadeazi.ro/rubrici/un-vers-de-eminescu/pajul-cupidon-vicleanul-15740


CHIPURI ALE STOICISMULUI ȘI ALE HEDONISMULUI ÎN LIRICA EMINESCIANĂ 

45 

Stoicism’s and Hedonism’s visages in Eminescu’s lyrical 

creation 

Abstract 

Starting from the premises that philosophy and poetry are 

impossible to separate and that all the ideas are recycled, this paper 

succeeds to demonstrate that Stoicism and Hedonism, two of the most 

important philosophical models of the Antiquity, have a powerful 

influence in Mihai Eminescu’s lyrical creation.  

The process is based on both, philosophical and literary, analysis 

of four poems of the poet, Pajul Cupidon…, De pe ochi ridici…, Ca și 

Stoa ce pretinde… and Glossă, each one of them being framed in one of 

the three creation phases, established depending on the particularities of 

the poetic vision expressed in each of the poems: The hedonistic visage 

(Pajul Cupidon…), The transition (De pe ochi ridici…, Ca și Stoa ce 

pretinde…) and The stoic visage (Glossă). If for the first and the third 

phases the subject is clear, the second one brings forward a third 

influence, of another philosophical pattern, the Epicureanism.  

However, the point of interest does not consist only in the 

demonstration of the antique philosophy’s influences, even if it is the 

main thesis, but also in the metamorphosis of the poet’s attitude, from a 

verve quite libertine, to a deep sensitivity, generated by the refinement of 

his poetic vision and, why not, by maturity of judgement. 

Key-words: stoicism, hedonism, epicureanism, philosophy, poetry  

 

 

 



 

GEORGE ANDREI PEPTINE 

Anul II, Brașov 

Contemplația și moartea în poezia lui Eminescu. Eliberarea 

de voință 

Poezia lui Eminescu este marcată de atmosfera ,,le mal du siécle” al 

secolului al XIX-a, dar și de filozofii acestui veac. O intervenţie 

semnificativă în ceea ce priveşte orizontul filozofic al poetului nostru o 

are George Călinescu care a urmărit raportul influenţelor de acest ordin în 

poezii, de la Arthur Schopenhauer pînă la Immanuel Kant, Platon şi 

Baruch Spizona, filozofi fundamentali, o serie din care se detașează 

filozoful german al pesimismului, o călăuză filozofică pentru poetul 

nostru. Cum urmează să demonstrez, este totuși vorba  mai degrabă de 

influenţe și adaptări filozofice în opera lui Eminescu decît de preluarea în 

totalitate a unui sistem filozofic sau de o versificare în cheie 

schopenhaueriană.  

Nu întîmplător l-am numit pe Schopenhauer filozoful pesimismului 

german. În sistemul său filozofic, acesta susține că orice dorință dusă la 

împlinire are drept consecință un număr mai mare de dorințe neîmplinite 

și vede dorința ca fiind de lungă durată pe cînd satisfacerea este efemeră 

și împărtășită cu reținere: ,,Atîta timp cît conștiința noastră este sub 

imperiul voinței, atîta timp cît sîntem aserviți impulsului dorinței, 

speranțelor și temerilor permanente pe care acesta le face să apară, atîta 

timp cît sîntem supușii actului voinței, nu va exista pentru noi nici fericire 

durabilă, nici odihnă” (Schopenhauer, 1995:211). Din aceste observații, 

reiese că dorința și suferința reprezintă de fapt același lucru, adevărata 

fericire fiind imposibilă.  

În Scrisoarea IV, Eminescu glosează pe margine mitică aceste idei: 

,,Nu vedeţi c-acea iubire serv-o cauză din natură/Că e leagăn unor vieţe 

ce seminţe sînt de ură/Nu vedeţi că rîsul vostru e în fiii voştri plîns,/Că-i 

de vină cum că neamul Cain încă nu s-a stîns?” Prin această prismă viața 

este văzută ca o luptă continuă, o încercare de-a scăpa suferinței care se 

tot generează. Totuși, spune filozoful german, dacă există o ocazie 

exterioară care să ne ajute să scăpăm de sub sclavia voinței, aceasta este 

pura contemplație de tip estetic pentru ,,exuberanța frumoasei naturi care 
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ne invită și care pare să ne oblige să o contemplăm, (...) ea ne farmecă și 

ne transportă în starea de pură cunoaștere”(Ibidem,1995:213). Prin 

natură, omul poate ajunge la adevarăta eliberare de voință, ea simbolizînd 

adevărata durabilitate pe axa timpului; ,,lumea ca reprezentare rămîne 

singură, lumea ca voință dispare”(Ibidem:215).  

Datorită acestei relații cu natura, se explică ,,impresia de armonie și 

de totală satisfacție ce ne-o lasă, dar și efectul favorabil ce-l are asupra 

gîndirii noastre în totalitatea ei”(Schopenhauer, 1974:39). O priveliște 

frumoasă este un purificator al minții și in fața unei asemenea priveliști 

gîndirea noastră decurge după legile ei nealterate și, astfel, procesul 

gîndirii este complet purificat. Plăcerea estetică provine din două 

elemente: ,,cunoașterea obiectului considerat nu ca lucru particular, ci 

ca idee platoniciană, altfel spus ca formă permanentă a oricărei specii de 

lucruri; apoi conștiința, celui care cunoaște, pur, eliberat de 

voință”(Schopenhauer, 1995:211). Condiția obligatorie pentru unirea 

cunoașterii obiectului în sine și conștiință este renunțarea la cunoașterea 

legată de principiul rațiunii care este și singurul mod pentru a sluji voința.  

Pe aceste coordonate, putem înțelege mai bine rolul pe care-l ocupă 

cadrul natural în poeziile lui Eminescu. 

În poezia intitulată Diana, în natură totul pare perfect logic, 

milimetric calculat, coerent și scrupulos de exact. Fiind neatinsă de mîna 

omului, natura este singura stăpînă peste aceste locuri: ,,De ce doreşti 

singurătate/Şi glasul tainic de izvor?/S-auzi cum codrul frunza-şi bate,/S-

adormi pe verdele covor?” Îndepartată de societate și de tirania voinței, 

natura este cadrul prielnic pentru apariția unor întîmplari și personaje 

ieșite din comun precum, în cazul acesta, o zînă, întruchipare a frumuseții 

și nemuririi: ,,S-apar-o zînă liniştită/Cu ochii mari, cu umeri goi?/Ah! 

acum crengile le-ndoaie/Mînuţe albe de omăt,/O faţă dulce şi bălaie,/Un 

trup înalt şi mlădiet”. 

De asemenea, în Floare albastră natura constituie cadrul idilic 

eminescian: ,, ― Hai în codrul cu verdeaţă,/Und-izvoare plîng în 

vale,/Stînca stă să se prăvale/În prăpastia măreaţă./Acolo-n ochi de 

pădure,/Lîngă balta cea senină/Şi sub trestia cea lină/Vom şedea în foi de 

mure”. 
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Reprezentări ale morții în opera eminesciană 

În cartea a IV-a din Lumea ca voință și reprezentare, 

Schopenhauer vede moartea ca pe o confirmare a vieții. Spaima de 

moarte este considerată o trăsătura intrisecă a naturii umane, este 

universală. Acesta este cealaltă fațetă a voinței fără inteligență, produsul 

obiectiv al acesteia. Numai cel care înțelege că individul este menit să se 

nască și să treacă, că moartea este parte inerentă vieții, poate să treacă 

peste această frică. Individul trebuie să înțeleagă că nașterea și moartea 

sînt două evenimente care se balansează perfect în ceea ce este marele 

fenomen al vieții. Moartea este astfel o necesitate pentru împlinarea 

voinței de-a trăi.  

Împăcat cu ideea morții, individul ajunge să înțeleagă că el însuși 

face parte dintr-un plan măreț: planul naturii. ,,Omul este natura ajunsă la 

gradul cel mai înalt a conștiinței de sine; (...) omul, odată pătruns de 

această convingere, se poate împăca cu ideea morții sale (...); el nu are 

decît să arunce o privire asupra naturii nemuritoare; această natură în 

fond, este el”(Schopenhauer, 1995:297). 

Eminescu înțelege acest lucru, în Scrisoarea I: ,,Cum s-o stinge, 

totul piere, ca o umbră-n întuneric, / Căci e vis al nefiinţei universul cel 

himeric...” Și, în aceeași poezie: ,,Şi în noaptea nefiinţei totul cade, totul 

tace, /Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace...” 

Mai mult, în relație cu suferințele ce le are de împărtășit viața, în 

poezia Mortua est! poetul glorifică moartea: ,,O, moartea e-un chaos, o 

mare de stele,/Cînd viața-i o baltă de vise rebele;/O, moartea-i un secol 

cu sori înflorit,/Cînd viața-i un basmu pustiu și urît –”. 

Din momentul în care, eliberat de sub imperiul voinței, individul se 

cufundă în cunoașterea pură și independentă de voință, intră într-o altă 

lume, unde nu mai există nimic din ceea ce solicită voința sau ceea ce îl 

frămîntă: ,,dispar și fericirea și nefercirea, individul este uitat: nu mai 

sîntem individ, sîntem purul subiect care cunoaște”(Ibidem:213). 

Eliberarea a cunoașterii poate să fie asemănată cu cea a somnului și 

respectiv a visului, așa cum se regăsește în versurile următoare din poezia 

Cugetările sărmanului Dionis: ,,–Somn, a gîndului odină,/O, acopere 

fiinţa-mi cu-a ta mută armonie,/Vino somn – ori vino moarte. Pentru 

mine e totuna”. 

Poezia Mai am un singur dor  reprezintă o fuziune a morții și a 

stării contemplatitive. Prin moarte, poetul se contopește cu natura într-o 
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stare eternă de contemplare: ,,Mai am un singur dor:/În liniştea serii/Să 

mă lăsaţi să mor/La marginea mării;/Să-mi fie somnul lin/Şi codrul 

aproape,/Pe-ntinsele ape/Să am un cer senin”. 

Influența filozofiei lui Schopenhauer este evidentă luînd în 

considerare faptul că pasajele citate anterior fac parte dintr-o perioadă 

temporală amplă în creația eminesciană. După cum am încercît să arăt pe 

aceste coordonate, moartea și contemplația estetică în versurile lui 

Eminescu au un rol cheie în ceea ce privește eliberarea individului de 

tirania voinței. Poetul reușește astfel să îmbine filozofia gînditorului 

pesimist german cu imaginarul romantic.  
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Death and contemplation in Eminescu’s poetry. Absolution 

from will  

Abstract  
The paper points out that the work of Eminescu is influenced by 

various philosophers but mostly by Schopenhauer's philosophical system. 

Starting from this assumption, the paper demonstrates through 

exemplification of Eminescu's poetry that we can talk about the 

philosophical influences in his poetry rather than the takeover in totality 

of the Schopenhauer's philosophical system. The paper discusses poems 

such as Scrisoarea I, Diana, Floare albastră, Mortua est! and others.. 
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Anul III, Cluj-Napoca 

Oglinzi de aur în imaginarul eminescian 

Pînă în epoca barocă, toate referinţele care trimiteau la motivul 

oglinzii sugerau recunoaşterea iluziilor pentru ,,a atinge lumina oglinzii 

pureʼʼ (Bonnet, 2000: 154), însă, odată cu Renaşterea, motivul oglinzii se 

modifică, întrucît omul ajunge să gîndească ideea unui univers infinit care 

nu mai este închis, ci susceptibil de a fi decodat. Tocmai de aceea, 

oglinda este capabilă să transforme ,,lumea sensibilă în imagini şi ideiʼʼ 

(Ibidem: 167).  

Lucrarea de faţă îşi propune să demonstreze prin analiza cîtorva 

texte poetice eminesciene faptul că, odată cu pătrunderea în universul 

eminescian, oglinzile de aur reorganizează spaţiul ficţional, restituind 

principiul ordonator al universului eminescian, descoperind, totodată, 

relativitatea perspectivelor, iar, în acest mod, şi complexitatea jocurilor 

spiritului. Prezenţa oglinzilor de aur aduce nou disocierea spaţiului magic 

de spaţiul mitic, lucru evidenţiat în analiza creaţiilor eminesciene. De 

precizat faptul că oglinzile funcţionează în regimul basmului, al 

fantasticului, al magicului. Acest topos este lipsit de ordinea logică a 

faptelor miraculoase ce se petrec în interiorul universului respectiv. 

Eugen Todoran afirmă că oglinda de aur se integrează în acest topos prin 

,,corespondenţa ficţiunii cu sentimentele umane exprimate într-o formă 

convenţională, ce lasă liberă lucrarea imaginaţiei poetice, comunicînd cu 

viaţa umană în planul irealuluiʼʼ (Todoran, 1972: 109) şi nu în planul 

concretului. Referitor la toposul mitic, trebuie menţionat că, pentru omul 

primitiv, conştiinţa mitică imprimă direct sensul său realului trăit. În 

creaţiile eminesciene, mitologiile nu mai reprezintă o formă tardivă şi 

degradată a unui mit viu, ci capătă o funcţie ,,fabulatoare, creatoare de 

mituri, fiind desprinsă în raport cu realulʼʼ (Todoran, 1981: 16); oglinda 

de aur revelează imposibilul, iar magia şi mitologia răstoarnă lumea 

vizibilă. Astfel, oglinzile de aur reflectă legile creaţiei care se instalează 

în interiorul universului eminescian.  

,,Suprafeţele reflectate au fost dintotdeauna un mijloc de 

comunicare cu lumea invizibilăʼʼ (Braga, 1999: 144), iar în oglindă se 
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vede ,,reversul spiritual al lumii materialeʼʼ (Ibidem: 144), însă, în 

creaţiile eminesciene, oglinda este ,,o poartă către tărîmul celălaltʼʼ 

(Ibidem: 144). Înglobînd o mistică generatoare de lumi ficţionale, oglinda 

poate căpăta însuşiri magice, care decurg inclusiv din capacitatea ei de a 

inversa realitatea pe care o proiectează. De asemenea, oglinda este şi un 

instrument al divinităţii, întrucît desemnează ,,mijloacele şi etapele de la 

cunoaştere la viziunea perfectăʼʼ (Bonnet, 150), precum transgresarea de 

la vederea sensibilă la contemplarea nevăzutului. În momentul în care 

oglinda încetează să mai fie mimetică, strălucirea ei se pretează la o 

cunoaştere divinatorie. Aceasta îşi are abisurile şi ambiguităţile ei, ca 

amplă metaforă a universurilor paralele, încărcată de o substanţială 

simbolistică, un loc al puterilor şi al cunoaşterii. Metafora oglinzii devine, 

în manierism şi în baroc, halucinantă, căci tot ceea ce este oglindit devine 

oglindă. Funcţia pe care omul manierist şi cel baroc o dau oglinzii derivă 

dintr-un principiu specular exprimat fie prin deformări, fie prin reflectări 

multiple. În sens simbolic, deşi anticii intuiau cumva rolul ochiului în 

formarea imaginii, aşa cum afirmă Sabine Melchior-Bonnet în lucrarea 

sa, Istoria oglinzii, abia mai tîrziu oglinda va face obiectul interpretărilor, 

al revelaţiilor, al fantasmagoriilor, al controverselor. Oglinda orientează 

adesea percepţia simbolică spre substraturi mitice, unde mitul înfăţişează 

o realitate superioară transmisă încă o dată imaginaţiei sub felurite 

încriptări. Aceasta este liantul între real şi imaginar şi are menirea de a 

oferi întîlniri cu celălalt spaţiu ficţional. 

Componenta esenţială a universului imaginar eminescian este dată 

de universul oglinzii. O temă recurentă este alunecarea de la vizibil la 

invizibil, de la existent la inexistent. Oglinzile produc o cantitate 

substanţială de irealitate şi creează, în acest mod, confuzie între real şi 

ireal, concret şi abstract. Cîmpul jocului între ceea ce este vizibil şi ceea 

ce este invizibil, trasează graniţe nesigure. Oglinda este o capcană pentru 

vizibil, ,,locul efemerului, al instantaneului: ea favorizează artificiul şi 

iluziaʼʼ (Ibidem: 230), este spaţiul unui transfer, un topos potenţial în care 

subiectul se deghizează, ,,se derealizează pînă la refuzul vieţiiʼʼ (Ibidem: 

230), şi intră în legătură cu fantasmele lui. Oglinda, cu puterea ei magică, 

creează ,,în oglindire, labirintul cel mai perfect posibilʼʼ (Hocke, 1973: 

173), fiind, la Eminescu, un mediu al ocultării, al întoarcerii sensurilor 

către chintesenţa fenomenelor lumii.  



DIANA-CRISTINA TEIERU 

52 

,,Oglinda îşi păstrează puterea magicăʼʼ (Bonnet, 2000: 16) şi se 

încadrează în regimul fantasticului, ajungînd să comunice cu viaţa umană 

în planul imaginar şi nu în planul concretului. Astfel, lumea basmului 

devine o lume opusă lumii adevărului. Acest lucru este evidenţiat în 

textul poetic eminescian Crăiasa din poveşti, care este dominat de 

regimul fantasticului. Aici, erosul este asociat elementelor naturii, o 

natură feerică: ,,Neguri albe, strălucite/Naşte luna argintie,/Ea le scoate 

peste ape,/Le întinde pe cîmpie;/S-adun flori în şezătoare/De painjen tort 

să rumpă,/Şi anină-n haina nopţii/Boabe mari de piatră scumpăʼʼ 

(Crăiasa din poveşti). Cadrul natural descris este dominat de o atmosferă 

de vrajă. Elementele ce compun acest cadru sînt cele cosmice, dar şi 

terestre, întrucît i se alătură un spaţiu interior şi anume şezătoarea, care 

este un simbol al lumii imaginare: ,,S-adun flori în şezătoare/De painjen 

tort să rumpă,/Şi anină-n haina nopţii/Boabe mari de piatră scumpăʼʼ 

(Crăiasa din poveşti). Vraja este cea care pune stăpînire peste întreaga 

natură. Erosul se revarsă asupra pădurilor şi asupra lacurilor, dîndu-i 

acestui decor o aură magică. Legătura ce se realizează între cele două 

spaţii, unul terestru, altul celest, este făcută de tînăra copilă, care ia 

înfăţişarea unei zîne ce descîntă elementele naturii. Aceasta se contemplă 

pe sine în oglinda lacului. Pătrunderea celor două planuri, dar şi prezenţa 

fiinţei umane încununează sentimentul armoniei universale a naturii: 

,,Lîngă lac, pe care norii/Au urzit o umbră fină,/Ruptă de mişcări de 

valuri/Ca de bulgări de luminăʼʼ. Natura este cea care răspunde 

trebuinţelor zînei: ,,Dîndu-şi trestia-ntr-o parte,/Stă copila lin 

plecată,/Trandafiri aruncă roşii/Peste unda fermecatăʼʼ (Crăiasa din 

poveşti). În strofa a treia - ,,Lîngă lac, pe care norii/Au urzit o umbră 

fină,/Ruptă de mişcări de valuri/ Ca de bulgări de luminăʼʼ (Crăiasa din 

poveşti) -, atît planul terestru, cît şi planul celest se armonizează, natura 

fiind încărcată de vrajă, fapt sugerat de imaginea vizuală a norilor care 

sînt personificaţi: ,,Lîngă lac, pe care norii/Au urzit o umbră finăʼʼ, o 

imagine feerică în comparaţie cu mişcările valurilor care sînt asemenea 

unor ,,bulgări de luminăʼʼ. Lacul este o oglindă de aur şi are valenţa unui 

,,ochi al lumiiʼʼ, fiind un semn al transcendenţei. În acest mod, magicul 

sporeşte şi susţine fantasticul. Strofa a cincea ,,Ca să vad-un chip, se 

uită/Cum aleargă apa-n cercuri,/Căci vrăjit de mult e lacul/De-un cuvînt 

al sfintei Miercuriʼʼ, dar şi strofa a şasea ,,Ca să iasă chipu-n 

faţă,/Trandafiri aruncă tineri,/Căci vrăjiţi sînt trandafirii/De-un cuvînt al 
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sfintei Vineriʼʼ (Crăiasa din poveşti) înfăţişează un loc magic şi amplifică 

magia naturii, astfel încît lacul vrăjit de frumuseţea tinerei copilei care îşi 

oglindeşte chipul în apa lui este o imensă oglindă de aur. Prin intermediul 

magiei se trece într-un alt plan de creaţie, unde se produc schimbări de 

poziţii cosmice, iar, astfel, se recîştigă sentimentul armoniei primordiale. 

Acum, lumea şi natura se află sub pecetea sacrului. Elementul care 

susţine fabulosul, magicul este simbolizat de trandafirii care sînt 

,,vrăjiţiʼʼ. Astfel se îmbină lumea reală cu lumea imaginară, ireală, a 

basmului. Repetiţia epitetului ,,vrăjitʼʼ: ,,vrăjit de mult e laculʼʼ; ,,vrăjiţi 

sînt trandafiriiʼʼaccentuează regimul fabulosului, spaţiul magicului. 

Imensa oglindă de aur prezentă în acest text poetic posedă forţe magice, 

care decurg inclusiv din capacitatea lor de a inversa realitatea pe care o 

instituie. Ultima strofă pune în lumină chipul tinerei copile. În apele 

vrăjite, aceasta îşi caută chipul: ,,Ea se uită…Păru-i galben,/Faţa ei 

lucesc în lună/Iar în ochii ei albaştri/Toate basmele s-adunăʼʼ. Aici, 

oglinda de aur joacă rolul unui transfer, ,,spaţiul potenţial în care 

subiectul se deghizează şi intră în legătură cu fantasmele lui; ficţiunea 

oglinzii refuză distincţia rigidă dintre real şi imaginar şi permite o 

dialectică mai subtilă a subiectuluiʼʼ (Ibidem: 231).  

Odată cu oglinda de aur mitică intrăm într-un topos mitic, ce 

remodelează legile acestui univers compensatoriu şi care capătă funcţia 

creatoare de mituri, desprinsă în raport cu realul. Expresia cea mai 

evidentă a oglinzii de aur o întîlnim în poemul eminescian Diana, poem 

care face trimiterea la cuplul din mitologia romană, Diana-Endymion 

(potrivit legendei, zeiţa Diana e văzută făcînd baie în izvor). Poemul 

respectă în linii mari sursa de inspiraţie, însă cu mici excepţii. Oglinzile 

mişcătoare ale apei constituie nucleul discursului narativ, semnificant 

central. Oglinda de aur este izvorul-, prin intermediul căruia Endymion 

observă silueta zeiţei, un element rar, care apare ca într-un straniu 

echilibru cu acesta. Ochiul însuşi este oglinda perfectă, este o sferă fără 

naştere şi fără sfîrşit, de unde izvorăşte lumina. Diana este o ,,statuie 

fugară de zeiţă şi un straniu joc al luminii de lunăʼʼ (Petrescu, 1994: 142), 

captat în ochii lui Endymion. Gurile de pădure se desfăşoară cu ,,muzica 

de murmure şi ciripiri sălbateceʼʼ (Negoiţescu, 1970: 159), iar apele 

tremură sub lună, un joc de oglinzi schimbătoare, toată agitaţia 

elementelor naturii o readuc la viaţă pe zeiţa Diana. Apariția mitului lui 

Narcis indică tendinţa spre interiorizare a eului poetic eminescian. Astfel, 
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regăsim jocul de imagini în ,,oglinzile mişcătoare ale apei, joc ce mizează 

şi pe pluralitatea de funcţii mitologice ale Dianei, zeiţă a lunii, zeiţă a 

vînătoriiʼʼ(Petrescu, 1994 :142). Întreaga creaţie eminesciană este 

concepută în cheie interogativă, ,,ceea ce sporeşte irealitatea sau 

incertitudinea imaginiiʼʼ (Ibidem: 142), care este o ,,translaţie de la 

lumina de lună din primul vers, la viziunea fugară a Dianei din ultima 

strofăʼʼ (Ibidem: 142): ,,În cea oglindă mişcătoare/Vrei să priveşti un 

straniu joc,/O apă vecinic călătoare/Sub ochiul tău rămas pe loc?...Ah! 

Acum crengile le-ndoaie/Mînuţe albe de omăt,/O fată dulce şi bălaie,/Un 

trup înalt şi mlădiet./Un arc de aur pe-al ei umăr,/Ea trece mîndră la 

vînat/Şi peste frunze fără număr/Abia o urmă a lăsatʼʼ (Diana). Zeiţa 

Diana este ,,lumină, mişcare şi visʼʼ (Ibidem: 142), aşa cum afirmă Ioana 

Em. Petrescu. Pe tot parcursul poeziei, anumite elemente, fie terestre, fie 

celeste, se ascund, ca în final să devină parte componentă a imaginii 

Dianei. Luna: ,,lumina cea rărităʼʼ, ,,umbre moiʼʼ, ,,arc de aurʼʼ, izvorul 

tremurător: ,,oglinda mişcătoare, ,,apă vecinic călătoareʼʼ, ,,valuri reciʼʼ. 

Apariţia zeiţei Diana este rodul ,,straniului joc al spiritului cu naturaʼʼ 

(Ibidem: 142). Lumea din oglindă este distorsionată, un joc al iluziei: ,,În 

cea oglindă mișcătoare/Vrei să privești un straniu joc./O apă vecinic 

călătoare/Sub ochiul tău rămas pe loc?ʼʼ (Diana).  

Şi în textul eminescian Miron şi frumoasa fără corp, oglinda 

captează şi reflectă imaginea dublului, care este identic cu sinele, 

,,actualizînd virtuţiile divinatorii ale oglinzii magice ce cuprinde într-o 

magie catoptromantică chipul celui mai frumosʼʼ (Giurgiu, 1988: 10). 

Imaginea care ia naştere în oglinda de aur reprezintă un întreg univers. 

Oglinda de aur este un pol imaginar recurent în poezia eminesciană şi nu 

numai, ,,un instrument de cunoaştere magică (sau vizionară), un spaţiu de 

revelare a esenţelorʼʼ (Ibidem: 76). Oglinda de aur aparţine regilor, 

magilor; ea se fundamentează pe legile creaţiei, ,,ca o imagine direct a 

gîndirii divineʼʼ (Ibidem: 76) şi are rolul de a institui ordinea universului, 

a cosmosului. Totul se află sub puterea vrăjii, a farmecului. O 

componentă esenţială a oglinzii de aur este cartea magică, pe care o 

regăsim în poemul Pustnicul, care etalează momentul scrierii cărţii 

magice, ca o reorganizare a universului: ,,Jos pe covor lucie se 

întinde/Plasa de aur unei mari oglinde/.../Pe masa de eben bătrînul 

scrie/Din cînd în cînd n-oglindă se uita/Vedea în ea a lumii armonie/A 

lumii căi n-adîncul ei vedea./Tot cerul cel de sus cu lumi o mie/În fundu-
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oglinzii calea-şi descria/Lunecau stele şi curgeau la vale/Şi se pierdeau 

pe tăinuită cale…/Şi sala-ntreagă cu migdali-n floare/Părea în aer 

suspendat-a fi/Sus cerul cu albastra lui splendoare/Jos ceru-oglinzii făr-a 

se fini- /Un meteor n-a aerului mare/Minune ce în veci nu s-a ghici/În sus 

un cer stelos, jos cer stelos/Un infinit adînc şi-n sus şi-n josʼʼ (Pustnicul). 

Încă din uvertura discursului poetic se observă prezenţa unei imense 

oglinzi de aur pe covor şi, odată cu ea, plonjăm în universul mitic. Prin 

intermediul oglinzii de aur, magul vrea să descifreze lumea reală, însă 

această descifrare a sensurilor lumii reale se poate realiza doar prin 

intermediul magiei, prin schimbarea legilor cosmosului şi a ordinii 

universului.  

Textul poetic ce îmbină mitologia egipteană cu vizionarismul poetic 

eminescian este Egipetul. Hieroglifa egipteană este un element esenţial, 

simbolic, păstrător al miturilor, dar şi al credinţei străvechi, cu rol de 

accentuare a tainelor universului. Nucleul textului poetic îl constituie 

mitul romantic al oglinzii de aur care funcţionează în spaţiul miticului. 

Acum, oglinda capătă puteri magice, avînd capacitatea de a inversa 

realitatea pe care o instituie. Începînd cu prima secvenţă a discursului 

poetic: ,,Nilul mişcă valuri blonde pe cîmpii cuprinşi de maur,/Peste el 

cerul d-Egipet desfăcut în foc şi aur;/Pe-al lui maluri gălbiite, şese, stuful 

creşte din adînc/Flori, juvaeruri în aer, sclipesc tainice în soare,/Unele-

albe, nalte, fragezi, ca argintul de ninsoare,/Alte roşii ca jeratec, alte-

albastre, ochi ce plîngʼʼ şi continuînd cu cea de-a patra secvenţă ,,Şi să 

pară răsărită din visările pustiei,/Din nisipuri argintoase în mişcarea 

vijeliei,/Ca un gînd al mării sfinte, reflectat de cerul cald/Ş-aruncat în 

depărtare…Colo se ridic trufaşe/Şi eterne ca şi moartea piramidele-

uriaşe,/Racla ce încap în ele epopeea unui scaldʼʼ (Egipetul), există o 

plenitudine de elemente care preiau caracteristicile reflectorizante ale 

oglinzii, însă acestea nu aparţin irealului, imaginarului, oniricului, ci 

aparţin planului terestru. Aşadar, primele patru secvenţe ale poemului 

evidenţiază o artificializare forţată prin comparaţiile care se fac adesea cu 

aurul şi cu argintul, material care încearcă să construiască o atmosferă 

mitică. Singurul element care este cufundat într-o atmosferă de vis este 

Nilul. Legenda bătrînului fluviu este purtată prin timp mereu împreună cu 

oglinda: ,,Nilul mişc-a lui legendă şi oglinda-i galben-clară/Către marea 

liniştită ce îneacă al lui dorʼʼ (Egipetul).  
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Toată fauna este îmbătată de erosul întregii naturi, care se 

oglindeşte în curgerea ,,galben-clarăʼʼ a Nilului. Haosul primordial stă 

sub semnul vrăjii eminesciene: ,,Rîul sfînt ne povesteşte cu-ale undelor 

lui gure/De-a izvorului său taină, despre vremi apuse, sure;/Sufletul se-

mbată-n visuri, care-alunecă în zbor,/Palmii risipiţi în crînguri, auriţi de-

a lunei rază,/Nalţă zveltele lor trunchiuri-Noaptea-i clară, 

luminoasă,/Undele visează spume, cerurile-nşiră noriʼʼ. Magul priveşte 

într-o oglindă de aur cerul, care îngrămădeşte mii de stele: ,,În zidirea cea 

antică, sus în frunte-i turnul maur./Magul priivea pe gînduri în oglinda 

lui de aur,/Unde-a cerului mii stele ca-ntr-un centru se adun./El în mic 

priveşte-acolo căile lor tăinuite/Şi cu varga zugrăveşte drumurile lor 

găsite:/Au aflat sîmburul lumii, tot ce-i drept, frumos şi bunʼʼ (Egipetul). 

Deşi mic în raport cu dimensiunile cosmice în care se integrează, magul 

scrutează căi tainice, iar cu varga sa fermecată trasează drumuri 

descoperite numai de el, sîmburele lumii, frumuseţea, bunătatea şi 

dreptatea. Noaptea se aşterne peste Egipt, liniştind apele Nilului, care 

încearcă să-şi recapete funcţia de oglindă magică, funcţie negată 

vehement încă de la începutul poemului. În lungile unde ale Nilului se 

reflectă tulburate stelele, în timp ce luna luminează frumuseţea întregului 

Egipt antic. E nevoie de o suprafaţă netedă şi lucioasă, dar şi de o sursă de 

lumină pentru ca actul de reflectare să se întîmple. 

După ce se dezvăluie tabloul nocturn al Nilului, dar şi al 

piramidelor, zărim umbra regelui scuturîndu-se într-o piramidă: ,,Se-

nserează. Nilul doarme şi ies stelele din strung,/Luna-n mare îşi aruncă 

chipul şi pin nori le-alungă./Cine-a deschis piramida şi-năuntru a 

intrat?/Este regele. În haină de-aur roş şi pietre scumpe,/El intră să vad-

acolo tot trecutulʼʼ. Mai încolo, un mag urmăreşte cu varga o oglindă de 

aur, iar concavitatea este întoarsă spre cer, spre a afla ,,sîmburul lumiiʼʼ: 

,,În zidirea cea antică, sus în frunte-i turnul maur./Magul privea în 

oglinda lui de aur,/Unde-a cerului mii stele ca-ntr-un centru se adun/El 

în mic priveşte-acolo căile lor tăinuite/Şi cu băţul zugrăveşte cărăruşile 

găsite-/A aflat sîmburul lumii, tot ce-i drept, frumos şi bunʼʼ. Noaptea se 

aşterne peste întregul Egipt şi linişteşte apele Nilului, care îşi recapătă 

funcţia de oglindă magică: ,,Se-nserează…Nilul doarme şi ies stelele din 

strung/Lunaʼn mare îşi aruncă chipul şi prin nori le-alungăʼʼ. Prin 

reflexia lunii în apa mării, oglinda capătă funcţia unei porţi de transgresie 

dintr-un topos şi un timp prezent, într-unul mitic: ,,Lunaʼn mare îşi 
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aruncă chipul şi prin nori le-alungă/Cine-a deschis piramida şiʼnăuntru a 

intrat?ʼʼ. Momentul emblematic este întoarcerea la stadiul iniţial al 

întregii civilizaţii egiptente, în scena în care magul descifrează tainele 

poporului său prin intermediul oglinzii de aur. Visul este liantul între ceea 

ce a fost trecut şi ceea ce este prezent. Trecerea spre oniric se realizează 

prin intermediul oglinzii de aur. Această trecere are loc în ambele sensuri, 

din prezent în trecut şi din trecutul antic pînă în prezent. Rîul Nil 

proiectează mitul regelui: ,,Iese-n noapte…şʼa lui umbră lungăʼntinsă se 

desfăşoară/Pe-ale Nilului lungi valuri-Astfel pe-unde de popoară/Umbra 

gîndurilor regii se aruncăʼntunecatʼʼ. Legenda se naşte în trecut, odată cu 

naşterea popoarelor antice, iar ,,umbraʼʼ suferă o deformare, căci se află 

în prezenţa elementelor tipic romantice, precum pustia, piramida, apa, 

fapt ce modifică mitul în funcţie de perspectivele celui care ajunge să 

povestească: ,,Ale piramidei visuri, ale Nilului reci unde,/Ale trestiilor 

sunet ce sub luna ce pătrunde/Par a fi snopuri gigantici de lungi suliţe 

de-argint,/Toat-a apei, a pustiei şi a nopţii măreţie/Se unesc să-mbrace 

mîndru vechea-acea împărăţie,/Să învie în deşerturi şir de visuri ce te 

mintʼʼ. La nivelul textului poetic se observă o contradicţie între versurile: 

,,Au aflat sîmburul lumii, tot ce-i drept, frumos şi bunʼʼ şi versurile care 

pun în evidenţă semnul întors al citirii în oglindă: ,,Astupînd cu el oraşe, 

ca gigantice sicriuri/Unei ginţi ce fără vieaţăʼngreuia pămîntul storsʼʼ 

(Egipetul). Această realitate pe care oglinda o reflectă nu este o realitate 

ideală, ci este o realitate inversată, imperfectă. Vizionarismul eminescian 

foloseşte oglinda de aur mitică, iar magia acesteia se activează în timpul 

nopţii, odată cu reflecţia luminii, ca simbol al transgresării celor două 

lumi, lumea reală şi cea imaginară, întrucît lumea egipteană comunică 

prin intermediul visului cu prezentul.  

Aşadar, oglinzile de aur criptează şi dezvăluie adevărul, dar ne 

oferă şi posibilitatea materializării gîndului în forme imagistice complexe. 

Acestea îndeplinesc funcţia de reorganizare a spaţiului ficţional, restituind 

principiul ordonator al universului eminescian, descoperă relativitatea 

perspectivelor, dar şi complexitatea jocurilor spiritului. Totodată, 

oglinzile de aur prezente în textele eminesciene sînt capabile să 

regăsească procesul creaţiei. Eminescu creează imagini surprinzătoare în 

raport cu posibilitățile cunoscute ale acestui filon literar. Jocul între 

planul realităţii şi planul imaginarului se poartă pe graniţe confuze, 



DIANA-CRISTINA TEIERU 

58 

întrucît oglinda este un topos al efemerului, al iluziilor, al 

fantasmagoriilor. 
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Golden mirrors in the eminescian imaginary  
 

Abstract  
The research work aims to demonstrate through the analysis of 

some eminescian poetic texts that, along with the introduction in the 

eminescian universe, the golden mirrors reorganize the fictional space, 

restoring the ordering principle of the eminescian universe, discovering, 

at the same time, the relativity of perspectives, and in this way, the 

complexity of the spirit games. The presence of the golden mirrors brings 

again the dissociation of the magical space from the mythical space, a 

thing highlighted in the analysis of Eminescuʼs creations. 

It should be noted that the mirrors operate in the regime of fairy 

tales, of fantasy, of magic. This topos is devoid of the logical order of the 

miraculous facts manifested inside this universe. The golden mirror 

reveals the impossible, and the magic and mythology overturns the visible 

world. 

So, the golden mirrors encrypt and reveal the truth, but it also gives 

us the possibility to materialize the thought in complex imaginary forms. 

Also, the golden mirrors that are present in the eminescian texts are 

capable of finding the process of creation.  

The game between the realm of reality and the realm of the 

imaginary is carried on confusing borders, because the mirror is a topos 

of the ephemeral, of the illusions, of the ghosts. 

Key-words: golden mirrors, eminecian imaginary, magical space, 

mythical space, mirror universe. 

 

 



 

ALEXANDRU LAZEA 

Anul I, Timișoara 

Fețele umbrei 

Motto: Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus, 2003: 43) 

 

Deși Jung spunea că „nu umbra este esențialul, ci corpul care 

produce umbra” (Jung, 2013: 145), secundaritatea acestui element este 

discutabilă atît în viziunea psihanalistului, cît și în proza eminesciană. 

Victor Ieronim Stoichiță afirma faptul că o „reprezentare a reprezentării” 

nu este decît „o imagine a umbrei” (Stoichiță, 2008: 12), iar una dintre 

posibilele funcții ale acestei reprezentări bazate pe umbră nu este alta 

decît aceea de „suport mnemonic”, adică o transformare a absenței în 

prezență (Ibidem: 15). Pe de o parte, la nivel metatextual, putem spune că 

„umbra autorului se naște din creațiile sale și se confruntă cu ele” 

(Ibidem: 139), iar, pe de altă parte, intratextual, umbra are o natură 

paradoxală, prin prinderea vidului în formă. Este și cazul celor trei texte 

pe care mi-am propus să le prezint în această lucrare (Umbra mea, 

Avatarii faraonului Tlà și Moartea lui Ioan Vestimie), în care umbra 

apare sub diferite fețe sau ipostaze: ca element al dedublării, deci 

generatoare a unei noi entități, ca formă a esenței, a archaeului care se 

metamorfozează cu ajutorul metempsihozei, sau ca reprezentare a unei 

morți simbolice.  

Fizic vorbind, umbra nu este decît o zonă întunecată, în care lumina 

de la o sursă este blocată de un obiect opac. Simbolic, putem afirma că 

umbra „este, pe de-o parte, cea care se opune luminii, iar pe de altă parte, 

însăși imaginea lucrurilor trecătoare, ireale și schimbătoare” (Chevalier, 

Gheerbrant, 2009: 975). Este interesant de observat faptul că umbra „care 

nu se produce și nici nu se orientează”, „nu are existență și nici lege 

proprie” (Ibidem: 976), deci nu există. Dacă artiștii Trecentoului o 

considerau „integrată drept elementul decisiv în crearea volumului” 

(Stoichiță, 2008: 79), iată că umbra, deși pare o absență, are capacitatea 

de a spațializa. Multiple valențe ale sale, uneori paradoxale, pot fi regăsite 

și în proza lui Eminescu. 
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Umbra. O nouă entitate? 

Motivul umbrei ca entitate distinctă, rezultată în urma dedublării, 

apare îndeosebi în texte precum Umbra mea sau Avatarii faraonului Tlà.  

În primul dintre cele două texte, umbra apare ca efect al unor 

„lumini galbene a(le) lampei” reflectate pe peretele care se află în fața 

naratorului-personaj – „Cînd privesc vis-à-vis de mine, în peretele rău 

văruit, văd onorabila mea umbră” (Eminescu, 1977: 137), dar și ca 

rezultat al unei aparente conversații problematice (asupra cugetării) dintre 

narator și lampa sa „veche și verde”. Textul debutează brusc, 

introducîndu-ne direct în diegeză prin adverbul de timp „adesea”, ceea ce 

indică faptul că această divagație este frecvent întîlnită în cazul 

personajului. Portretul schițat umbrei este interesant de interpretat din 

unghiul de vedere al dedublării. Este noua entitate identică celui a cărui 

prelungire este, este „extensiunea” individului similară cu avatarul 

acestuia? Clipa în care dublul își face apariția, un fel de „dublu devenit 

independent, care se opune pretutindeni și mereu eului său pînă la efectul 

catastrofal produs de dragoste” (Rank, 1997: 41), este considerată drept 

un moment „ciudat”, metafizic, dar, totodată, cel mai important al acestei 

scrieri – „Această despărțire a individualității mele se făcu izvorul unei 

cugetări ciudate” (Eminescu, 1977: 137). Cugetarea se transfigurează 

într-un dialog în care personajul îi pune umbrei „întrebări pe care nu le 

formulează, ci numai le gîndește” (Simion, 1964: 82). Acest fapt este 

văzut drept „un solilocviu, un moment de meditație, cu reprezentări ce 

tind, în cazul narațiunii, să capete o concretizare epică” (Ibidem). 

Concretizarea corporală, independentă a umbrei este, totuși, doar o 

aparență, pentru că însuși personajul notează: „întinsei mîna, dar dădeam 

în vînt, căci umbra, deși îmbrăcată, deși frumoasă, nu era totuși alta 

decît umbră” (Eminescu, 1977: 137). Schimbul de roluri dintre individ și 

umbră generează părăsirea mundanului. Umbra, care rămîne acasă, într-

un cadru oniric, nu e altceva decît dublul personajului central, iar drumul 

acestuia spre fereastra iubitei poate fi considerat un drum al inițierii (în 

care luna nu-i mai proiectează umbra – „fără ca luna să îmi facă vo 

umbră”, Ibidem: 138), un drum premergător călătoriei în lună care nu 

este altceva decît „o sărutare mai lungă” (Ibidem). Nu avem de-a face 

aici cu o pierdere a umbrei, ci cu o desprindere conștientă, asumată. 

Călătoria în lună, devenită o frumoasă poveste de dragoste, se termină 
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odată cu roua rece care cade pe sînul iubitei sale, Onde – „Roua rece 

cădea pe sînul verginei mele iubite” (Ibidem: 139).  

Fraza cu care se încheie această proză scurtă – „Și viața se-ncepea 

din nou, fericită și lină, o eternă repetițiune a fericirei de ieri” (Ibidem) – 

poate fi considerată un liant între Umbra mea și Avatarii faraonului Tlà, 

următorul text pe care îmi propun să îl analizez. 

„Schița cu aer metafizic” (Călinescu, 1979: 23) tratează „momente 

și imagini din cunoscutul Egipet” (Ibidem), dar și una dintre temele de 

inspirație schopenhaueriene, anume metempsihoza. Fragmentul din 

Archaeus este considerat de Călinescu drept o introducere a nuvelei 

Avatarii faraonului Tlà – „Auzit-ai tu vr-odată povestea regelui Tlà?” 

(Eminescu, 1977: 280). În continuare, îmi propun să evidențiez cum apare 

acest element romantic, umbra, și în nuvela care se încadrează în 

„fantasticul erudit” după cum apreciază Eugen Simion (Simion, apud 

Perpessicius, 1977: 381). Dacă în textul anterior, umbra este prezentă 

mai degrabă doar în prima parte, în Avatarii faraonului Tlà devine un 

motiv recurent. Prima ipostază în care apare acest element e una inedită 

din punct de vedere cromatic, deoarece se creează o dihotomie între cele 

două nonculori, alb și negru: „Regele se dete jos palid și adîncit și se 

pierdu în umbra naltelor bolți de frunze a grădinelor, trecu în lumina 

lunei și umbra lui se zugrăvea pe nisipul cărărilor [ca] un chip scris cu 

cărbune pe un lințoliu alb” (Eminescu, 1977: 246). A doua ipostază în 

care apare regele Tlà drept reprezentare a umbrei e introdusă tot de o 

imagine cu caracter vizual: „Deschise o ușă mare și intră într-o sală a 

cărei podea era o unică oglindă de aur... sală fără acoperămînt... 

deasupra, cerul cu toate oceanele de stele... în oglindă, cerul cu toate 

oceanele de stele... I se părea că e un greier amărît suspendat în 

nemărginire” (Ibidem: 247), dar înfățișarea chiplui său e dezvăluită de 

către un „glas din oglindă, cu o rece și cruntă espresie de ironie” care i 

se adresează în mod direct: „– Ce ești tu, rege Tlà? Un nume ești... o 

umbră” (Ibidem). Identitatea acestui glas se conturează prin imaginea 

enigmatică a chipului zeiței Isis – „Chipul tău, Isis...” (Ibidem) – care „se 

vădește a fi imaginea eternei schimbări, în raport cu care «formele negre» 

sînt pure aparențe” (DAOLR: 66). Astfel, de la o primă ipostază oarecum 

descriptivă, ajungem la o denudare a esenței personajului. Aici, am putea 

spune că umbra este „mai puternică decît însuși posesorul său” (Stoichiță, 

2007: 12), datorită faptului că este o forță generatoare a unei eternități: 
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„În mine, în privire și în renaștere este eternitatea” (Eminescu, 1977: 

248). Această eternitate misterioasă conferă o ciclicitate evenimentelor. 

Tot zeița Isis este cea care îi „dă regelui imaginea efemerității destinului 

individual și a eternității archaeului” (Simion, 1964: 151). Moartea este 

văzută și aici drept o trecere într-o nouă etapă, cea a veșniciei, Isis putînd 

fi asociată cu imaginea Demiurgului. Un moment de o inedită importanță 

e reliefat prin lupta dintre marchizul Bilbao și umbra din oglindă, care nu 

este altceva decît dublul lui Baltazar trezit brusc dintr-un „somn 

cataleptic” (DAOLR: 66) – „El rîse tare ca să încredințeze că chipul din 

oglindă e umbra lui” (Eminescu, 1977: 256); iată încă o reprezentare a 

fețelor umbrei. Marchizul constată printr-o exclamație cu un puternic 

impact auditiv – „Oh! Oh! Strigă marchizul, aici e mai mult decît umbra 

mea” (Ibidem) – faptul că entitatea nou-apărută e mai mult decît și-ar fi 

imaginat el. Eliminarea „inamicului” în viziunea lui Bilbao nu se poate 

realiza în alt mod decît printr-o luptă care poate fi înțeleasă la nivel 

simbolic drept o luptă cu propria-i închipuire – „închipuirile din capul 

meu” (Ibidem) –, o luptă care-l degradează pînă la autodistrugere – „«Ieși 

dar zise el vînăt de turbare, ieși umbră, să mă lupt cu tine. Să vedem 

cine-i marchizul Bilbao, eu ori tu...»” (Ibidem). Dedublarea apare și la 

acest nivel – „Oglinda se-ntoarse-n țîțîni și un chip uscat ce era 

marchizul însuși într-un al doilea esemplar se arată dintr-un gang 

înfundat în muri...” (Ibidem) – iar constatarea făcută de narator – „Se 

pare că marchizul se luptă cu chipul lui propriu ieșit din oglindă” 

(Ibidem) – relevă faptul că această umbră poate fi înțeleasă drept dublul 

marchizului. Acest război se termină cu moartea acestuia, practic o 

sinucidere, care nu e altceva decît un bun prilej pentru Eminescu de a 

metamorfoza acest personaj într-altul. Moartea văzută ca o aparență apare 

prin intermediul unei paralizii în timpul somnului, afecțiune medicală 

care se manifestă, în primul rînd, printr-un blocaj la nivel locomotor. În 

timpul acestor manifestări, care de obicei durează foarte puțin, persoana 

aflată în cauză începe să aibă închipuiri ale unor fenomene cu caracter 

paranormal. În text, Angelo „auzea vorbindu-se în jurul lui, vedea cu 

ochii închiși bolțile gotice ale paraclisului și făclia de ceară albă de la 

capul lui... dar i se părea că totuși nu va fi decît o închipuire” (Ibidem: 

259), toate acestea părîndu-i-se că sînt „prezent(e) fără ca să fie” 

(Ibidem). Momentul în care ne aflăm acum este plin de conotații mistice, 

un moment efemer în care „umbra diafană din fereastră cîntă încet [...] 
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un cîntec de leagăn pe care îl auzise cînd era mic” (Ibidem), aici cîntecul 

putînd fi asociat cu un ritual magic care întrerupe transa: „îi veni să 

plîngă”, „– Mamă! strigă el...”, „– O, trăiește!” (Ibidem). Precum în 

Moartea lui Ioan Vestimie, și în această nuvelă rămasă neterminată apar 

copiii (de data aceasta „fetițe”) care pot fi catalogați drept fețe ale 

umbrei – „Ce frumoase sînt fetițele acelea, zise... În acest aer strălucit 

ele îmi par umbre de zăpadă aruncate-ntr-un aer de diamant...” (Ibidem: 

263). Dar de această dată, imaginea copiilor e șanjată cu cea a demonilor 

– „Ah! sînt demonii cei mai periculoși” (Ibidem). În situația de față e 

interesant de observat simbolistica acestor demoni care, în viziunea lui 

Chevalier, sînt văzuți drept „o iluminare superioară, care ies(e) din 

ordinea normală a lucrurilor, permițîndu-i omului să vadă mai departe și 

mai sigur, într-un mod ireductibil la argumente” (Chevalier, Gheerbrant, 

2009: 337).  

Practic, așa cum notează Eminescu și în manuscrise, Avatarii 

faraonului Tlà descrie „schema cursului naturei”: „un cerc de forme 

prin care materia trece ca prin puncte de tranzițiune. Astfel, ființele 

privite în sine sînt asemenea unui rîu curgător, pe suprafața căruia sînt 

suspendate umbre. Aceste umbre stau pe loc ca o urzeală, [...] singura ce 

dă consistență acestor umbre și totuși ea însăși într-o eternă tranziție, 

într-un pelerinagiu din ființă în ființă, un Ahasver al formelor lumei” 

(Eminescu, 1993: 35).  

 

Umbra morții 

Dacă în textul anterior umbra devine sinonimă cu formele pe care 

archaeul le înfățișează succesiv, a căror juxtapunere generează existența 

însăși, în Moartea lui Ioan Vestimie „sînt descrise senzațiile pe care le 

are un decedat în cele trei zile de veghe mortuară” (Călinescu, 1979: 67). 

Această proză poate fi citită și din perspectiva unui text cu diverse 

conotații simbolice, în care umbra poate fi privită drept o moarte 

simbolică. Dacă „moartea este numai un vis al imaginațiunei noastre” 

(Eminescu, 1993: 29), atunci moartea lui Ioan Vestimie poate fi privită 

drept un ritual de trecere a sufletului prin mai multe dimensiuni: 

acceptarea statutului de entitate lipsită de corp, întîlnirea ființelor care 

sînt, în fond, doar niște reprezentări ale fețelor umbrei, și etapa finală, 

cea în care sufletul părăsește pămîntul, pătrunzînd într-o nouă lume, cea a 

eternității. Aceste etape nu sînt altceva decît niște divagații onirice – 
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„thanatosul oniric intervine și aici ca factor de discontinuitate” (Ifrim, 

2011: 112-113) – un somnambulism provocat de eliminările masive ale 

dioxidului de carbon din sobă: „Opinia noastră este însă că Ioan 

închisese prea de timpuriu cahla de la sobă și  că-l durea poate capul” 

(Eminescu, 1977: 288). Stările prin care trece Ioan Vestimie în cele trei 

zile anticipează trecerea acestuia în „lumea de dincolo”. Andrei Oișteanu 

afirmă în acest sens că „Ioan Vestimie este «narcotizat» prin 

hipooxigenare involuntară”, adică printr-un „exces de monoxid de carbon 

degajat din soba din cameră” (Oișteanu, 2010: 286). Criticul adaugă 

faptul că „după cîteva simptome de intoxicație (amorțirea membrelor, 

dureri de cap) hipoxia îi provoacă personajului halucinații onirice” 

(Ibidem), opinie care poate fi contrazisă, căci toate aceste aspecte pot 

reprezenta semnalele premergătoare unor alte afecțiuni, precum un atac 

de cord. La fel cum se face referire și în text – „d. Ioan Vestimie a încetat 

din viață în urma unei violente bătăi de inimă” (Eminescu, 1977: 288), 

George Călinescu spunea, în acest sens, că „eroul e un cardiac” 

(Călinescu, apud Perpessicius în Eminescu, 1977: 390), iar naratorul 

precizează în textul dat că „în pulsațiunea și bătăile inimei sale se-

ntîmplau foarte des iregularități” (Eminescu, 1977: 288). Dedublarea 

despre care am vorbit anterior se remarcă și la nivelul acestui text – 

„motivul romantic al dublului cu izomorfismele sale, umbra și oglinda, se 

redimensionează fractalic [...] într-o implozie, ceea ce impune 

simultaneitatea formelor dedublate” (Ifrim, 2011: 112). Aceasta se 

concretizează în această proză a lui Eminescu prin despărțirea simbolică a 

sufletului de către corp. Dacă sufletul este reprezentat de spirit, iar corpul 

de materie, atunci această despărțire poate fi văzută drept o trecere a 

entității nou-create într-o altă etapă a existenței. Faptul că umbra nu mai 

apare ca element fizic reflectat pe ziduri – „pe zidurile lungi și albe a 

unei curți de biserică” (Eminescu, 1977: 289) – precum în textele 

anterioare, poate fi văzut drept o moarte simbolică a personajului, aici 

luna fiind cea care apare ca element definitoriu – „o lună plină de toată 

frumusețea împînzea cu razele ei tulburi-străvezii oriunde găsea loc prin 

întunericul ulițelor” (Ibidem). Copiii cu care se întîlnește Ioan Vestimie 

pe ulițe nu sînt altceva decît niște fețe ale umbrei, închipuiri pe care și le 

face personajul, datorită faptului că sînt lipsiți de un nume propriu-zis, 

deci, practic, de o personalitate – „Măi băiete, cum te cheamă? îl întrebă 
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el pe unul.”; „N-am nume, n-am fost botezat, zise copilul rîzînd.” 

(Ibidem), dimensiunea halucinogenă fiind prezentă și în acest cadru.  

Este interesant de observat că însuși George Călinescu afirma la un 

moment dat în lucrarea sa, Avatarii faraonului Tlà, faptul că dedublarea 

este un caz destul de frecvent la Eminescu (Călinescu, 1979: 39). Criticul 

face aici referire la o poezie, dar, se poate interpreta și în cazul prozei 

eminesciene. Conchizînd, aș putea spune că, de cele mai multe ori, în 

proza eminesciană nu creatorul ori individul este esențialul, ci umbra lui. 

Perpessicius ne reamintește faptul că „Eminescu este nu numai poet 

original, ci și prozator original” (Perpessicius în Eminescu, 1977: 381), 

fapt pe care l-am urmărit în lucrarea de față. În primul dintre aceste texte, 

umbra naratorului poate fi văzută drept un dublu, care va face schimb de 

roluri cu individul, avînd astfel ocazia de a călători într-un spațiu oniric. 

Umbra lui Tlà poate fi considerată aici drept o entitate metempsihotică, 

de data aceasta avînd aceeași componență spirituală, dar cu ipostaze cu 

totul diferite fizic – prima dată e faraon, apoi un bătrîn cerșetor 

(Baltazar), care se adeverește a fi marchizul Bilbao, iar apoi „demonul 

sceptic Angelo” (Simion, 1964: 148). Faraonul încheie „astfel ciclul unei 

existențe fenomenale, pentru a renaște, în alt timp și sub alt chip, 

ilustrînd, pe planul ficțiunii, migrațiunea și perenitatea timpului” 

(Ibidem). Chiar dacă cel de-al doilea text pe care l-am comentat în cadrul 

aceluiași paragraf are anumite elemente care pot fi puse în relație cu 

Avatarii faraonului Tlà, acesta trasează o axă care se dezlipește ușor la 

un moment dat de cadrul primului text; cu toate acestea, este interesant de 

observat faptul că dedublarea despre care vorbeam în primele două texte 

produce un climax generator de instabilități. Pentru o imagine de 

ansamblu mult mai bună, țin să apelez la exemplele deja folosite anterior 

– „Această despărțire a individualității mele se făcu izvorul unei cugetări 

ciudate” (Eminescu, 1977: 137), pentru Umbra mea, respectiv „însuși 

într-un al doilea esemplar se arată dintr-un gang înfundat în muri...” 

(Ibidem: 256) pentru cel de-al doilea text. După cum spuneam în analiza 

făcută, aici dublul capătă noi abilități remarcabile, devenind el însuși o 

nouă entitate. În același timp, trebuie observat paralelismul care se 

conturează între aceste două texte și Moartea lui Ioan Vestimie. Aici, 

personajul principal, Ioan Vestimie, capătă un caracter metamorfic, fiind 

un bun observator al evenimentelor care se petrec după „moartea” sa, 

văzută drept o călătorie în lumea de dincolo. Lumile care se construiesc 
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aici apar ca efect vizual ale divagațiilor ce se întîmplă în mintea sa. G. 

Călinescu afirma în Opera lui Eminescu că nu-i nicio mirare faptul că 

„dintr-atîta somnolență se împrăștie în poezia [dar și în proza, s.m.] lui 

Eminescu un soi de visuri” (Călinescu, 1970: 1840) care produc anumite 

întruchipări ale personajelor, Eminescu fiind „în chip deliberat atent la 

mimica imaginilor reflexe” (Ibidem), adică la mimica feței umbrei care 

apare sub masca unui chip al nopții. Aceste fețe, care sînt concretizate în 

diferite ipostaze stereotipe, configurează traseul pe care Mihai Eminescu 

își propune să-l urmeze în majoritatea scrierilor sale, motivul dublului 

apărînd destul de frecvent asociat cu ele. 
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The Faces of the Shadow  
 

Abstract  
Although Jung stated that it is not the shadow which is important, 

but the body that produces it, this statement can be contradicted within 

Eminescu’s narrative, and that is precisely the thing I intend to underline 

in the paper The Faces of the Shadow. This paper follows a matrix-like 

structure, done with the help of the two coordinates I intend to follow. 

The first part of the study, i.e. Shadow. A new entity?, analyzes the idea 

of the double, or better said, the climax that the shadow tries to outline 

around a personality, becoming an entity that generates instability in its 

own self. The two texts that I have chosen to support my thesis are Umbra 

mea (My Shadow) and Avatarii faraonului Tlà (Pharaoh Tlà’s 

Avatars). The second coordinate of this study, The Shadow of Death, 

starts from the text Moartea lui Ioan Vestimie (The Death of Ioan 

Vestimie), in which I intend to follow the consequences of a strange 

process: the shadow leaves the individual and can be considered a 

symptom of death. 

Key-words: shadow, death, dreamlike digression, double, entity. 

 

 



 

VICTOR COBUZ 

Master I, București 

Spațialitatea prozei lui Eminescu 

Introducere 
Pe cît de apreciată și comentată este poezia lui Mihai Eminescu, pe 

atît de controversată este proza sa. Discrepanța dintre receptările celor 

două părți ale operei lui Eminescu se observă atît în judecățile de valoare 

emise de critici, cît și în frecvența cu care aceștia s-au oprit asupra 

diverselor texte. În timp ce poezia pare să se bucure de un consens al 

filologilor români, ocupînd un loc de cinste în canonul literar românesc, 

proza lui Eminescu încă așteaptă să trecem peste concluziile pripite ale 

unor critici și să-i explorăm posibilitățile. Ne putem, astfel, întreba de ce 

proza unui autor ca Mihai Eminescu – în jurul căruia s-a construit un 

adevărat mit național – nu a fost receptată corespunzător. Răspunsurile 

sînt de căutat în preconcepțiile pe care critici ca E. Lovinescu sau G. 

Ibrăileanu le-au avut față de aceste texte. În Proza lui Mihai Eminescu, 

Eugen Simion inventariază și demontează aceste judecăți. De exemplu, 

reproșurilor lui Lovinescu cum că Eminescu nu reușește, în proză, să le 

ofere personajelor sale profunzime psihologică sau să le introducă într-un 

context social în care să relaționeze cu alți membri al mediilor respective 

Simion le contrapune observația că „din unghiul realismului balzacian, o 

bună parte din epica romantică se dovedește a fi, în acest caz, nulă, 

deoarece recurge la fantastic, la geografia visului, ignorînd concretul 

revelator, conexiunea obiectului.” (Simion, 1964: 9). Astfel, punctul de 

vedere al lui Lovinescu este limitat pentru că „o formulă de artă trebuie 

judecată și în funcție de elementele ei și cu criteriile sale particulare” 

(Ibidem). În acest sens, putem adăuga că faptul că mare parte din aceste 

proze sînt neterminate nu ar trebui să constituie un argument în 

defavoarea lor. După cum foarte bine puncta Roger Paulin, în epica 

romantică germană foarte multe proze sînt „de fapt neterminate sau lăsate 

în mod deliberat într-o stare de dezarticulare.”
1
 (Paulin, 2005: 123). 

                                                 
1
 v, p. 123. [Traducerea mea]. 
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Deși lucrări ca Opera lui Mihai Eminescu (1934) a lui G. Călinescu 

sau Proza lui Mihai Eminescu (1964) a lui Eugen Simion au demonstrat 

că și această parte a creației eminesciene este valoroasă, încă există 

printre critici păreri ca cea a lui Nicolae Manolescu care afirmă în 

Istoria... sa că „proza lui Mihai Eminescu este, în general, 

supraapreciată.” (Manolescu, 2009: 395). În ciuda nu puținelor etichete 

de acest tip, proza lui Eminescu este un episod important din istoria 

genului epic românesc. În această direcție, meritele autorului Sărmanului 

Dionis sînt multiple, de la manifestarea sensibilității romantice și în proza 

românească (Simion, 1964: 19) pînă la întemeierea unei tradiții autohtone 

a prozei fantastice  

 

O lectură geocentrică 

Criticii care au discutat povestirile lui Eminescu s-au concentrat, în 

general, pe fondul filozofic al acestora și pe prezența elementelor 

romantice în aceste texte. Lucrarea de față propune o lectură alternativă a 

prozei eminesciene, una geocentrică, în care vom analiza modul în care 

este construit, reprezentat și orchestrat spațiul în unele dintre nuvelele și 

fragmentele poetului. Demersul nostru nu este inedit, spațialitatea operei 

eminesciene fiind studiată tangențial în anumite lucrări. Unul dintre 

subcapitolele Operei lui Mihai Eminescu a lui G. Călinescu este dedicat 

„cadrului fizic” al creației eminesciene. Pe lîngă previzibilele comentarii 

despre floră și faună, găsim și unele despre „interiorul fabulos” și despre 

„arhitectura colosală” din scrierile lui Eminescu. Ioana Em. Petrescu în 

Eminescu. Modele cosmologice și viziune poetică (1978) se oprește 

asupra structurii onirice a spațiului și asupra altor topografii eminesciene, 

pe lîngă celebrul capitol despre modelele cosmologice. Cîteva pagini 

despre labirint, spațiul concentric și coborîre scrie Mircea Cărtărescu în 

Eminescu. Visul chimeric (1991). Prima lucrare dedicată în întregime 

spațialității emineciene este Spațiul poetic eminescian (1982) al lui 

George Popa. Volumul analizează doar poezia lui Eminescu dintr-o 

perspectivă fenomenologică, conturînd modelele spațiale principale 

(spații ale dorului, ale visului și armoniei, ale idealului, ale erorii etc.). 

Fără a intra în detalii, cartea lui George Popa rămîne un reper în studiului 

spațialității eminesciene, în ciuda limitelor aferente abordării alese și 

restrîngerii obiectului. Nu putem să nu amintim, în această istorie a 

cercetării spațiului scrierilor lui Eminescu, de al unsprezecelea volum al 
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Studiilor eminesciene ce reunește comunicările susținute de studenți la 

ediția a XL-a a Colocviului Național Studențesc „Mihai Eminescu”, 

multe dintre ele discutînd diferite aspecte ale spațiului eminescian.  

Deși am afirmat mai sus că demersul nostru nu este inedit, trebuie 

să menționăm abordarea noastră este, totuși, diferită de cea a celor care au 

mai tratat această problemă. Analiza geocentrică pe care o propunem să o 

aplicăm prozei eminesciene este în spiritul geocriticii și în contextul 

geografiei literare. Deși destul de recentă, aceasta din urmă a devenit din 

ce în relevantă pentru înțelegerea literaturii. O definiție a direcțiilor de 

cercetare ale geografiei literare este oferită de către Franco Moretti în 

introducerea studiului său Atlas of the European Novel. 1800-1900 

(1998). Astfel, această ramură a studiilor literare ar cerceta pe de-o parte 

spațiul în literatură, iar pe de altă parte literatura în spațiu (Moretti, 1998: 

3). Altfel spus, prima direcția este un close reading al unui spațiu 

ficțional dintr-un anumit text literar, în timp ce a doua direcție este un 

distant reading – mai apropiat de cercetarea cantitativă teoretizată de 

Moretti – al literaturii produse într-un anumit spațiu. În preambulul 

teoretic al Bucureștiului lui Mircea Eliade (2013), Andreea Răsuceanu 

reia o împărțire tripartită a studiului spațialității literare formulată de către 

Michel Collot: „geografie a literaturii (care s-ar ocupa de contextul 

spațial în care sînt produse operele), geocritică (ce ar studia reprezentările 

spațiului în textele propriu-zise) și geopoetică (aceasta ar presupune 

studiul raporturilor dintre spațiu și formele și genurile literare)” 

(Răsuceanu, 2013: 17). Așadar, lucrarea de față este una de geocritică 

pentru că explorează spațiul din prozele lui Eminescu. Cu toate acestea, 

geocritica noastră este puțin diferită de cea a lui Bertrand Westphal, cel 

care a popularizat acest termen și toată metodologia din spatele său. 

Profesor de teorie literară și literatură comparată la Universitatea din 

Limogen, Westphal se ambiționează să lase în spate discipline ca 

imagologia care sînt antropocentrice. În opinia sa, avantajul geocriticii 

constă în faptul că „referentul spațial stă la baza analizei, nu autorul sau 

opera”, atenția fiind transferată „de la scriitor la loc, nu invers, utilizînd o 

cronologie complexă și diferite puncte de vedere” (Westphal, 2011: 113). 

În acest punct, al unei analize care pune spațiul în centrul preocupărilor 

sale, lucrarea de față se interesectează cu geocritica lui Westphal. Totuși, 

pentru a putea afirma că aplicăm metoda teoreticianului francez ar trebui 

să avem o abordare interdisciplinară, folosindu-ne de discursuri culturale 
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diferite, ca cel al studiilor urbane, al arhitecturii sau al sociologiei, dar și 

aducem împreună autori diferiți pentru a compara cum un spațiu este 

reprezentat în lucrările fiecăruia. Din aceste puncte de vedere, ne 

îndepărtăm de sensul pe care Westphal l-a dat geocriticii și ne apropiem 

de cel mai larg propus de Michel Collot sau de Robert T. Tally Jr. Acesta 

din urmă insistă pe parcursul întregului volum Spatiality (2013) asupra 

necesității depășirii limitelor impuse de Westphal asupra conceptului. Din 

motive ce țin de natura și de interesul lucrării, analiza noastră se va 

concentra doar pe spațialitatea prozei lui Eminescu, fără a considera 

aceasta o limitare, ci, din contră, o șansă de a înțelege mai bine această 

parte a creației eminesciene. 

 

Spaţialitatea prozei eminesciene 
Înainte de orice, trebuie să menționăm că pentru a eficientiza 

această analiză am recurs la un fel de selecție din prozele lui Eminescu. În 

primul rînd, am exclus basmele deoarece convențiile genului presupun 

niște tipare fixe și în cazul spațiului, deși există și aici niște nuanțe. Apoi, 

am împărțit povestirile eminesciene în proză fantastică și în proză non-

fantastică. Deși constientizăm că termenul de non-fantastic este destul de 

forțat, nu am vrut să etichetăm acest grupaj eterogen ca realist sau, mai 

greșit, verosimil. Prin proza non-fantastică înțelegem acele povestiri în 

care nu este prezentă „ruptura instaurată în real prin intruziunea brutală a 

unei anormalități […] care pare a defini cu cea mai mare stabilitate genul 

fantastic” (Mavrodin, 1982: XVIII-XIX). Am recurs la această împărțire 

pentru că alterarea realității și speculația pe marginea relativității lumii 

exterioare din prozele fantastice are consecințe și asupra spațiului. În linii 

mari, Eminescu scrie o proză de idei, cu un puternic fond filozofic, în 

care materia epică este destul de săracă. Din această cauză, reprezentările 

spațiale par puține, vag conturate și fără de interes sau par niște pretexte 

pentru a demonstra o anumită teză. Depășind aparențele, putem constata 

că proza lui Eminescu este ofertantă în ceea ce privește studiul 

spațialității și că aducerea împreună a indicilor spațiali dispersați prin 

toată epica eminesciană nu poate decît să îmbogățească modul în care 

înțelegem tot ce înseamnă creația lui Eminescu.  

Proza fantastică eminesciană, o adevărată saga a metempsihozei, a 

fost împărțită de Eugen Simion în lucrarea citată mai sus în două 

categorii: filosofică (Umbra mea, Sărmanul Dionis, Archaeus) și erudită 
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(Avatarii faraonului Tla). Putem identifica, așadar, un spațiu al 

speculației filozofice și un spațiu concret. Acesta din urmă poate fi 

împărțit în spațiul „real” (sau, alt fel spus, cotidian), spațiul fantastic și 

spațiul reconstrucției istorice. Împărțirea de față este destul de șubredă 

pentru că în Sărmanul Dionis spațiul poate fi și „real”-istoric (orașul din 

vremea lui Alexandru cel Bun), dar și fantastic combinat cu cel „real” 

prin intermediul visului. Acestea par mai multe niște grile care pot fi 

bifate decît niște categorii bine stabilite.  

S-a tot vorbit despre fondul filozofic al acestor proze fantastice. Atît 

Sărmanul Dionis, cît și Archaeus se deschid cu un preambul teoretic. În 

cazul primei nuvele, dar valabil și pentru a doua, mini-prologul este o 

„expunere personală a ideilor lui Kant despre aprioritatea spațiului și a 

timpului și despre caracterul subiectiv al reprezentărilor noastre despre 

lume” (Simion, 1964: 91). Ce este cel mai interesant la aceste reflecții, 

din punctul de vedere al spațialității, este cum încă din primele rînduri ale 

povestirilor spațiul exterior și obiectiv este deconstruit. Deși eventual 

personajele sînt ancorate într-un context spațial recognoscibil, 

relativizarea spațiului este puternică. Chiar ușurința cu care acești indici 

spațiali (București, Iași, cîrciuma, camera lui Dionis, chilia lui Dan) sînt 

lăsați în spate demonstrează puterea de modelare a spațiului pe care o 

posedă archaeul. Deci ce este lumea exterioară, spațiul și timpul? Pentru 

Dionis „nu există nici timp, nici spațiu – ele sînt numai în sufletul nostru” 

(Eminescu, 2010: 66). Chiar dacă aceste fapt este cunoscut de către 

protagonist, el este un neinițiat care nu știe cum să acceseze posibilitățile 

revelației avute. Ca Moș Iosif din proza omonimă, Dionis intuiește că 

astronomia ar fi o poartă către „îmblînzirea” spațiului. Chiar și așa, în 

Sărmanul Dionis, precum și Archaeus, modelarea lumii exterioare se 

face prin intermediul văzului, ochiul devenind un adevărat instrument în 

acest proces. Întreaga demonstrație din începutul Sărmanului Dionis se 

construiește în jurul imaginii acesteia a distorsionării spațiului prin 

închiderea/deschiderea ochiilor sau prin multiplicarea lor. În aceași 

povestire, atunci cînd Dionis stă la fereastră și ascultă muzica de pian din 

casa de peste drum, eroul „închise ochii ca să viseze în libertate” (Ibidem: 

76), transportîndu-se într-o altă lume, și „i se păru atunci că e într-un 

pustiu uscat, lung, nisipos ca seceta” (Ibidem). După o scurtă revenire, 

„închise iar ochii pînă ce, recăzut în pustiul cel lung, palatul alb se 

confundă cu nourul de argint și juna fată cu îngerul în genunchi.” 
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(Ibidem). Lumea creată în interiorul său începe să o înlocuiască pe cea 

exterioară, însă Dionis nu este pregătit pentru consecințele unei astfel de 

schimbări radicale așa că „strîngînd ochii silit și tare, a înecat visul său în 

întuneric, n-a mai văzut nimic, ci auzea dispărînd, ca o suvenire 

întunecată, rugăciunea unei vergine” (Ibidem). Ochii sînt acel canal de 

comunicare prin timp și spațiu după cum se subînțelege din prezența 

subtilă a ochilor din portretul tatălui. În Archaeus, bătrînul maestru se 

întreabă: „Care este criteriul realității? Despre ochi nu mai vorbim...” 

(Ibidem: 279), dar ironia lui nu este neapărat o desconsiderare a ochiului, 

ci o pledoarie pentru acest fin instrument de concretizare a posibiltăților 

relativizării spațiului.  

Această meditație a lui Dionis are loc în timp ce se plimba pe 

străzile Bucureștiului. Deși nu pare important, acest fapt ne spune un 

lucru foarte relevant: mobilitatea în spațiu a eroului eminescian are un 

impact asupra narațiunii propriu-zise. Mai exact, această plimbare plin 

ploaie a lui Dionis îi declanșează reflecțiile. Protagoniștii din povestirile 

lui Eminescu par să aibă revelații atunci cînd sînt în mișcare, ca în La 

aniversară despre al cărui traseu vom discuta mai tîrziu. Atunci cînd sînt 

într-un interior, fie el cameră personală sau cîrciumă, personajele din 

aceste povestiri par să fie mai mult melancolice decît meditative. Este 

foarte importantă această observație, deoarece dacă admitem că din aceste 

gînduri a pornit întreaga aventură a lui Dionis, atunci putem admite că 

traseul exterior l-a provocat pe cel interior. Mai trebuie să punctăm că 

această relație de cauzalitate pare a fi specifică prozei eminesciene. În 

Ulciorul de aur, nuvela lui E. T. A. Hoffmann cu care Sărmanul Dionis 

se înrudește, tînărul student Anselmus, copist ca eroul lui Eminescu, are 

prima meditație asupra existenței sale abia ce se oprește din mers și se 

odihnește sub un copac. Într-adevăr, și această meditație pare a fi cauzată 

de traseul său în care se împiedică și răstoarnă merele unei vînzătoare – 

care se dovedește a fi o vrăjitoare și de aici un întreg lanț de întîmplări. În 

realitate, ce declanșează meditația nu este mișcarea, traseul lui Anselmus, 

ci stîngăcia sa. Pe cînd plimbarea și ploaia, care pare să schimbe 

înfățișarea lumii exterioare, îl face pe Dionis să se gîndească la natura 

universului, pe Anselmus ghinionul său îl duce cu gîndul la soarta sa.  

Spațiul concret, recognoscibil, în Sărmanul Dionis începe cu una 

dintre singurele descrieri ale Bucureștiului, fiind, de asemenea, una dintre 

puținele spații citadine ale prozei eminesciene. În această secvență 
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prezentă și în Geniu pustiu, „era noapte și ploaia cădea măruntă pe 

stradele nepavate, strîmte și noroioase ce trec prin noianul de case mici 

și rău zidite din care consistă partea cea mare a capitalei României” 

(Ibidem: 66-67). Este interesant de notat raportul intertextual dintre 

această descriere a Bucureștiului și cea realizată de G. Călinescu în 

Enigma Otiliei: „Strada era pustie și întunecată și, în ciuda verii, în urma 

unor ploi generale, răcoroasă și foșnitoare ca o pădure. Într-adevăr, toate 

curțile și mai ales ograda bisericii erau pline de copaci bătrîni, ca de altfel 

îndeobște curțile marelui sat ce era atunci Capitala” (Călinescu, 2011: 

11). Revenind la Dionis, după ce acesta se plimbă printre cîrciumi și 

prăvălii, „intră într-o cafenea de alături, ca să se usuce” (Eminescu, 

2010: 67). Aici naratorul face o observație foarte importantă despre 

protagonist: „Casa lui de pustnic, un colț întunecos și painjinit din arhiva 

unei cancelarii, și atmosfera leneșă și flegmatică a cafenelei — asta era 

toată viața lui” (Ibidem: 68-69). Întreaga existență a lui Dionis este 

raportată la spațiile în care el trăiește și prin aceasta începe să se 

contureze portretul eroului, care pare a fi un singuratic ce frizează 

mizantropia. Aspectul casei și al camerei sale – prima părăginită, a doua 

plină de igrasie și cărți – oglindesc anumite lucruri despre Dionis, dar nu 

în sensul caracterologiei balzaciene al arhitecturii. Nu ne oprim acum 

asupra spațiilor interioare pentru că vom discuta despre contrastul dintre 

acestea și spațiile vaste mai încolo. În partea a doua a nuvelei, cînd Dionis 

devine Dan, mai avem cîteva descrieri citadine ale spațiului istoric – deși 

istoric e poate mult spus, deoarece veridicitatea acestei reconstrucții 

istorice a fost foarte contestată după cum se știe din episodul anecdotic al 

citirii nuvelei în cadrul Junimii. Dacă mai înainte am avut o descriere ușor 

ironică a unui spațiu recognoscibil, al Bucureștiului, în acest punct ni se 

prezintă un Iași medieval idealizat în spirit romantic: „De departe se văd 

turnurile strălucitoare ale bisericilor Iașilor, casele frumos văruite, cu 

streșine vechi peste care vărsa o viorie lumină răsăritoarea lună” 

(Ibidem: 79). În tîrg, Dan ajunge pe „o uliță strîmtă, cu case vechi și 

hîrbuite [...], cerdacuri înalte, înaintite sub șandramale lungi, apăsate, 

pline de mușchi negru-verde; iar în cerdacuri șed bătrînii vorbind de ale 

lor; fetele tinere ivesc fețele rumene ca mărul prin obloanele deschise ale 

ferestrelor cu gratii” (Ibidem). Mai aflăm din traseul lui Dan că în zona 

unde locuia boiermiea erau curți „albe ca argintul, cu cerdacuri și scări a 

căror scînduri curate și ceruite sclipeau în lună, [erau] pierdute în 
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mijlocul unor pomete” (Ibidem: 83). Acesta este doar unul dintre 

tablourile istorice realizate de către Eminescu în prozele sale. În Avatarii 

faraonului Tlà ni se înfățișează Egiptul antic în toată splendoarea sa: 

„pustiile Nubiei lucesc verziu-sur ca cîmpii de gheață pe care a căzut o 

ninsoare ușoară și Memfis, divina Memfis, își ridică colosalele ei zidiri 

ninse de lună în depărtarea țării” (Ibidem: 226). Gheorghe Glodeanu 

observă corect faptul că spațiul este folosit aici pentru a se „face distincția 

între măreția peisajului și efemeritatea condiției umane” atunci cînd 

„faraonul muribund este înfățișat în decorul luxuriant al divinului oraș 

Memfis” (Glodeanu, 2000: 3). Al doilea tablou istoric din această nuvelă 

este Sevilla medievală care nu este descris atît de amănunțit. Înainte de a 

trece la prozele non-fantastice, trebuie să discutăm puțin și despre spațiile 

fantastice din Sărmanul Dionis, în special despre episodul călătoriei pe 

lună. Creionat pentru prima dată în Umbra mea, zborul în lună este 

cauzat de faptul că „scîrbit de viața pămîntească, personajul caută, în mod 

romantic, o evadare pe altă planetă, lăsîndu-și umbra pe pămînt” (Simion, 

1964: 83). Așa cum ochiul a fost instrumentul de modificare a spațiului, 

sărutul devine în cazul de față modul de transport prin spațiu. Despre 

spațiul edenic din această parte s-a tot vorbit, nu are rost să inserăm aici 

paragrafele ce descriu noul paradis, dar nu putem să nu observăm că, în 

sfîrșit, deși în alt timp, archaeul de față reușește să modeleze lumea 

exterioară după bunul plac. Ia în primire un nou teritoriu pe care îl 

construielte după preferințele sale. Din acest motiv el uită că este un 

Adam căruia i s-a dat o mare șansă, așa că după un act de hybrus în care 

se compară cu Dumnezeu, cade din Paradisul său îmapoi pe pămînt. 

Acesta este vîrful la care experiența metafizică la care ajunge Dionis-Dan, 

după care urmează decăderea.  

Povestirile pe care le-am grupat sub eticheta de non-fantastice sînt 

destul de diferite între ele. Cezara și La aniversară sînt, după cum le 

numea Simion, „două faze ale iubirii romantice”; Texte ca Aur, mărire și 

amor, La curtea cuconului Vasile Creangă, Părintele Ermolachie 

Chisăliță ș.a.m.d. sînt proze realiste neterminate, ce „se inserează 

«fiziologiilor» lui Alecsandri, Kogîlniceanu, Russo, C. Negruzzi, cu 

efortul vizibil de a surprinde categorii sociale mai largi” (Ibidem: 18). 

Modul în care este construită descrierea Moldovei din introducerea 

povestirii La curtea cuconului Vasilea Creangă, printr-o trecere de la un 

plan mare la unul mic – ca în Scrisoarea I –, un zoom de la imaginea 
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Moldovei la cea a unei curți boierești, oferă narațiunii un efect 

cinematografic. Prima imagine spațială este geografia Moldovei cu o 

comparație între țara de jos, cu un relief mai neprimitor, și țara de sus, cu 

dealurile și rîpele sale. Se trece apoi la descrierea văii Siretului, ca mai 

apoi să ni se înfățișeze „arătarea stereotipă a satelor și curților, fără 

privire la modificațiunile întîmplătoare care individualizează pe fiecare 

din ele” (Eminescu, 2010: 306). Toată această construcție minuțioasă a 

spațiului nu este o simplă ancorare într-un moment istoric, ci contribuie la 

conturarea imaginii idilice a spațiului patriarhal. Astfel, și prin spațiu, nu 

doar prin portret, Eminescu îl elogiază pe boierul Creangă. Acesta din 

urmă este prețuit de poet pentru că reprezintă acel tip de om care „n-a 

lepădat obieceiurile străvechi: învățătura lui este puțină, dar adîncă, iar 

înțelepciunea și isteția îi sînt firești” (Simion, 1964:214). Avem aici două 

teme recurente în proza eminesciană: conflictul dintre generații și anti-

intelectualismul romantic. Așadar, descrierile spațiale din această proză 

completează portretele boierilor de curtea lui Creangă, care au tot fost 

discutate, potențîndu-le forța de surprindere a tipologiilor vizate. În 

Cezara lucrurile nu stau altfel. Și aici spațiul este un mijloc prin care sînt 

transmise ideile prozatorului. Fondul ideatic al acestei nuvele are în 

centru ideea de izolare, de retragere din lume, de construire a unui paradis 

personal – ca la Sărmanul Dionis –, toate acestea fiind atitudini în relație 

și cu spațiul. Această „sihăstrie” de inspirație schopenhaueriană ia multe 

forme în spațialitatea nuvelei. Textul se deschide cu imaginea mănăstirii 

izolate pe niște stînci, păzită de ziduri și de copaci. În scrisoarea de la 

Euthanasius este descrisă insula pe care locuiește el: „Lumea mea este o 

vale, încunjurată din toate părțile de stînci nepătrunse cari stau ca un zid 

dinspre mare, astfel încît suflet de om nu poate ști acest rai pămîntesc 

unde trăiesc eu” (Eminescu, 2010: 116). În cele din urmă, atît Ieronim, cît 

și Cezara ajung să locuiască pe această insulă, adică să părăsească 

societatea în care trăiau, primul pentru că aproape se pierduse pe sine 

încercînd să-și omoare rivalul, iar a doua din același dezgust care l-a 

împins pe Dionis-Dan să zboare pe lună. Descrierea realistă din începutul 

încercării de roman Geniu pustiu este aproape identică cu cea din 

Sărmanul Dionis, dar aici are alt rol. Gheorghe Glodeanu observa, în 

legătură cu acest text, că „Eminescu vede o legătură strînsă între peisaj și 

oamenii care îl populează, desenul reflectînd și starea morală deplorabilă 

a societății, similară cu cea din finalul Scrisorii III” (Glodeanu, 2000: 



VICTOR COBUZ 

78 

67). Într-adevăr, și în Geniu pustiu ca și în prozele non-fantastice 

discutate mai sus, spațiul este în directă legătură cu omul. În cazul acestui 

text, imaginea Bucureștiului trist, umed, murdar, înapoiat este o metaforă 

pentru seria de personaje care vor fi introduse în continuare. Spațiul 

devine astfel o reprezentare a tinerimii sleite, a epigonilor care au 

conștiința că nu se pot ridica la înălțimea înaintașilor. Într-o notă mai 

optimistă, în La aniversară mare parte din narațiune o reprezintă un 

traseu de la casa lui Ermil la cea a lui Elis. Acest drum este și el 

declanșator, dar al unei meditații filozofice ca în cazul Sărmanului 

Dionis, ci a revelației iubirii. Este aici începutul unui proces de 

maturizare, un coming of age, în care protagoniștii capătă curajul de a-și 

mărturisi sentimentele. Dar chiar și aici există o fascinație a trecutului, o 

refugiere în poveștile populate de mari figuri istorice. Trăgînd linie, 

putem observa că nostalgia vremurilor de odinioară și cea a rusticității, 

manifestate prin respingerea contemporaneității, se realizează și prin 

intermediul spațiului. 

Înainte de a trece la concluzii, vrem să mai punctăm un singur fapt. 

Inventariind spațiile prozei eminesciene identificăm un puternic contrast 

între spații mici, închise, și spații mari și vaste. În primul caz avem 

spațiile închise, foarte importante în economia narațiunii, ca odaia lui 

Dionis, a lui Toma Nour, a lui Moș Iosif, chilia lui Dan sau cea a lui 

Ieronim, biserica părintelui Ermolachie Chisăliță, salonul din Aur, mărire 

și amor, cîrciuma Corabia lui Noe din Archaeus, precum și cele din 

Sărmanul Dionis și din Geniu pustiu, insula lui Euthanasie, dar și 

temnița din Iconostas și Fragmentarium. Pe de altă parte, spațiul prozei 

lui Eminescu este și imaginea cosmosului, a planetelor, a satelitului 

natural al pămîntului, edenizat de către Dan, precum și peisajele rurale 

moldovene și tablouri citadine. Această clasică antiteză romantică relevă 

faptul că aceste spații mici aparțin elementului uman și sînt, cu mici 

excepții, spații ale limitării, ale degradării morale și sociale, în timp ce 

spațiile mari sînt cele ale absolutului, nemărginite. Într-un anume sens, 

cele din urmă sînt planuri ale Spiritului, în timp ce primele sînt doar 

întruchipări nereușite ale unui archaeus spațial. 

 

Concluzii  
Deși în analiza noastră ne-am oprit asupra a mai multor proze, 

discuția despre spațialitatea prozelor eminesciene rămîne deschisă. Poate 
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unele dintre sugestiile noastre nu vor fi acceptate, în timp ce altele par 

evidente, însă noi sperăm că prin acest demers am putut convinge că 

spațiul prozelor lui Eminescu merită cercetat. De aici se poate pleca, de 

ce nu, într-o dezbatere mai amplă pe marginea spațialității romantismului 

autohton. În orice caz, mulțumindu-ne cu acest prim pas, nu putem să nu 

constatăm cît de atent a fost Eminescu la construcția spațiului în prozele 

sale. Portretizat de unii contemporani, dar și comentatori ulteriori, ca fiind 

neinteresant de o anumită „adecvare” a cadrului spațial al prozelor sale, 

Eminescu se arată, la o lectură mai atentă (și geocentrică), un creator de 

lumi mult mai inteligent decît se pare. Am demonstrat, cu exemplele de 

mai sus, că între spațiu, personaje și ideile din spatele prozelor există o 

legătură strînsă. În final, nu putem decît să sperăm că argumentele expuse 

în această lucrare pot contribui la combaterea unora dintre prejudecățile 

care planează asupra prozei eminesciene, contribuind astfel la 

recunoașterea valorii acestei părți însemnate a creației lui Eminescu. 
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The spatiality of Eminescu’s prose  
 

Abstract  
Most of romanian critics had often overlooked Mihai Eminescu’s 

prose. Eugen Simion and G. Călinescu wrote the most important pages on 

this topic, but other major critics have suggested that since Eminescu is 

better as a poet than a short story writer they should not talk about his 

prose too much. In this context, this paper proposes a new approach to 

Eminescu’s prose to underline its importance. By analysing the spatiality 

of Eminescu’s short storys and novellas we are trying to observe how is 

the space instrumentalized by the author to support the ideas behind the 

text. For this, we are using Bertrand Westphal’s and Robert T. Tally’s 

types of geocriticism and their tools. To work more efficiently, we divided 

Eminescu’s prose in fantastic storys and non-fantastic storys. In this way 

we produce a dichotomy in the nature of these text’s space as well. Also, 

we are trying to see how Eminescu builds a space and how can this space 

be located in the context of the Romanticism literature. 

 

Key-words: Mihai Eminescu; prose; spatiality; geocriticism; 

literary geography; spaces; fantastic literature; romantism.  

 



 

AURELIAN ALIN VASILIE 

Master I, Sibiu 

Erosul mistic în poezia lui Eminescu 

Considerăm că este necesar să explicăm alegerea temei noastre încă 

de la începutul lucrării. Misticismul ţine de lumea spirituală, dar, lucru 

foarte important de precizat, el nu înseamnă  că ajunge sau ţine să ajungă 

la Dumnezeu şi nu implică, de asemenea, dogma. O formă de misticism 

este şi magia, iar magia , după cum vom vedea, ţine în mare măsură de 

Eros. 

Vom defini acest eros mistic după o formulă schiţată de Platon în 

Banchetul, şi anume: ,,Dragostea nu este altceva decît un nume pentru 

dorinţa noastră pătimaşă de a fi din nou întregi” (Platon, 2011: 116). În 

poezia sa , Eminescu, foloseşte adesea o tehnică utilizată şi de mistici în 

trecut cînd, din cauza unor temeri cu privire la anumite represalii care i-ar 

fi aşteptat vorbind despre lucruri interzise sau pur şi simplu din dorinţa 

restrîngerii cunoaşterii la un anumit număr de iniţiaţi, aceştia codau 

scrierile lor făcîndu-le să pară simple povestiri de dragoste. 

În numeroase poezii de-ale sale, Eminescu, descrie adevărate 

călătorii extatice. Prin aceste călătorii extatice, noi înţelegem, la fel ca 

Ioan Petru Culianu, o ascensiune a sufletului la cer, ceea ce după Hans 

Jonas ar reprezenta chiar finalitatea gnozei: ,,Ascensiunea sufletului 

gnosticului reprezenta finalitatea existenţială a gnozei” (Culianu, 1998: 

13). De ce dorim să facem o astfel de investigaţie în domeniul poeziei? 

Pentru că, aşa cum bine remarca şi Ioan Petru Culianu în cartea sa 

Experienţe ale extazului ,,tehnicile de meditaţie, visele şi extazele erau cu 

totul altceva decît poezie. Şi totuşi, voind să le înţelegem, nu dispunem de 

nici un instrument mai potrivit ca poezia şi imaginaţia poetică” (Ibidem: 

18). 

Vom da mai întîi un exemplu edificator în ceea ce priveşte 

transpunerea conţinutului interior într-un conţinut exterior, înfăţişat sub 

forma simbolică a unei regine ce parcurge o poartă şi a unei biserici în 

ruină: ,,Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă/Prin care trece 

albă regina nopţii moartă (...) Biserica-n ruină/Stă cuvioasă, tristă, 

pustie şi bătrînă/Şi prin ferestre sparte, prin uşi ţiuie vîntul/Se pare că 
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vrăjeşte şi că-i auzi cuvîntul (...) Drept preot toarce-un greier un gînd fin 

şi obscur/Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mur”. Atît ,,regina 

nopţii moartă”, cît şi „biserica-n ruină” sînt simbolurile ce descriu o 

încercare de ascensiune a sufletului în dorinţa sa de a se reîntregi. 

Biserica în paragină este o metaforă pentru credinţă, iar credinţa 

sălăşluieşte în mintea omului. Zidirile, ruinele, umbrele şi contururile 

triste rămase în urma trecerii timpului sînt exact rezultatele unei credinţe 

ce încearcă să ajungă la Dumnezeu, dar nu reuşeşte. În direcţia tomistă, 

asumată de biserica Apusului, tocmai acest drum ascensional, prin 

intermediul minţii, al credinţei orientate înspre Dumnezeu, deschide 

poarta cerului. De altfel, Bonaventura a şi scris o carte ce se numeşte 

Itinerariul minţii spre Dumnezeu. În valurile vieţii această credinţă este 

zdruncinată, atacată mereu, şi chiar dacă ar rezista, fără dragoste ea ar fi 

doar o ,,regină a nopţii moartă” după cum spune Eminescu. Fără dragoste, 

credinţa, chiar şi de ar muta munţii din loc, nu înseamnă nimic, după cum 

remarca şi Sfîntul Apostol Pavel (1 Corinteni: 13:2). Spre deosebire de 

creier, deci de credinţă, unde contururi triste şi umbre au mai rămas, 

inima e complet pustie şi moartă, iar din acest motiv orice încercare de 

ascensiune a sufletului, de apropiere de Dumnezeu, ca peste tot în cazul 

poeziei lui Eminescu, este sortită eşecului: ,,În van mai caut lumea-mi în 

obositul creier/Căci răguşit, tomnatic, vrăjeşte trist un greier/Pe inima-mi 

pustie zadarnic mîna-mi ţiu/Ea bate ca şi cariul încet într-un sicriu” 

Melancolie.  
După cum spune şi Edgar Papu în Poezia lui Eminescu: „Identitatea 

dintre atitudinea afectivă a elementului stihial şi a celui uman se adînceşte 

pînă la cele mai fine determinări din geneza şi evoluţia iubirii” (Papu, 

1971: 18). În ceea ce spune Edgar Papu, legat de erosul eminescian, 

regăsim tocmai cele două direcţii ale creştinismului : cea tomistă, a 

bisericii Apusului şi cea augustină, a bisericii Răsăritului. Tomismul 

preţuieşte mintea, înţelepciunea, credinţa orientată înspre Dumnezeu, pe 

cînd în direcţia augustină, mergînd pe filiera paulinică totodată, singura 

cu adevărat importantă este dragostea. Tomismul duce spre zona 

spiritualului, a misticismului şi a magiei în ultimă instanţă, iar 

augustianismul spre mîntuirea şi îndumnezeirea omului în har. La 

Eminescu regăsim ambele doctrine. Este scos în faţă şi ilustrat tomismul, 

dar în spatele lui este dorit cu ardoare augustianismul. De aceea spuneam 

că poezia lui Eminescu e mai degrabă un dor de mîntuire prin iubire.  
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Să remarcăm de asemenea că tot despre eros mistic în sensul de 

ascensiune a sufletului este vorba şi în Mortua est!, unde  iubita sau 

femeia în general reprezintă simbolul iubirii, iar ultimul cuvînt al poeziei, 

lucru demn de remarcat, este chiar Dumnezeu, adică, în acest caz, scopul 

ascensiunii. 

Moartea este un element prezent mereu în erosul eminescian, 

reprezentînd nu atît moartea în sens obiectiv, cît mai degrabă o 

mortificare interioară, o renunţare la cele lumeşti, deci în ultimul rînd o 

asceză, ce permite ascensiunea sufletului la cer. În acest sens sînt şi 

versurile: ,,O , moartea e-un chaos , o mare de stele/Cînd viaţa-i o baltă 

de vise rebele/O, moartea-i un secol cu sori înflorit/Cînd viaţa-i un 

basmu pustiu şi urît” (Mortua est!). 

Georges Bataille spunea un lucru foarte important în acest sens şi 

anume că: ,,Erotismul dă acces la moarte. Moartea dă acces la negarea 

duratei individuale (Bataille, 1998: 29). Trebuie să remarcăm de 

asemenea că acest erotism ce dă acces la moarte şi la negarea duratei 

individuale, nu se realizează atît de uşor, ci presupune o luptă interioară, o 

mortificare, ce dezlănţuie toate pasiunile omeneşti şi le confruntă cu 

dorinţa ascensională: ,,Ah, cum nu eşti, să-ţi mistuiesc viaţa/Să-ţi beau tot 

sufletul din gura ta/Să-ţi sorb lumina pîn’ ce-or fi de gheaţă/Frumoşii-ţi 

ochi- să-ţi devastez aşa Tot ce ai tu frumos...o, mă învaţă/Să te ucid cu 

respirarea  mea!” (Ah, mierea buzei tale). După cum spune Georges 

Bataille: „Dacă unirea celor doi îndrăgostiţi este efectul pasiunii, ei 

cheamă moartea, dorinţa de omor sau de sinucidere” (Bataille, 1998: 26). 

Este drumul parcurs invers înspre Eden . Pentru că a mîncat din fructul 

interzis omul a murit, iar pentru că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu 

spunînd că ,,Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, ea mi-a dat din 

pom” (Geneza: 3:12) omul a fost pedepsit de Dumnezeu dîndu-i acestuia 

patima trupului. Slăbiciunea cărnii este o pedeapsă dată de Dumnezeu 

omului din cauza răzvrătirii sale. Această pedeapsă este răscumpărată 

prin taina nunţii. Dragostea eminesciană vrea mai întîi să fie purificată 

(fie printr-o luptă interioară cu patimile, asceza, fie prin taina nunţii), iar 

prin această purificare să transgreseze moartea. Nu moartea în sine este 

adevărata problemă în lirica lui Eminescu, ci ferirea dragostei de moarte. 

Iar cea mai adîncă formă de moarte a dragostei este păcatul. Voluptatea 

morţii în lirica de dragoste eminesciană este voluptatea păcatului. De 

altfel Platon şi spune în partea a treia a Apărării lui Socrate: „În adevăr, 
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atenieni, nu este atît de greu să scapi de moarte,cît este să fugi de păcat, 

căci acesta aleargă mai iute ca moartea”. 

Să vedem cum se traduce şi cum acţionează lucrurile semnalate mai 

sus şi în domeniul magiei. Marsilio Ficino atrăgea atenţia asupra unui 

raport deosebit de important , şi anume: ,,Cel ce iubeşte îşi sculptează în 

suflet chipul celui iubit. Astfel, sufletul celui ce iubeşte devine oglinda în 

care sclipeşte imaginea celui iubit” (apud Culianu, 1999: 59-60), iar Ioan 

Petru Culianu îl completează spunînd că ,,Aceasta pune în mişcare o 

dialectică a iubirii destul de complicată, în care obiectul se transformă în 

subiect deposedînd complet subiectul însuşi care, în angoasa aneantizării 

prin privare de condiţia-i de subiect reclamă cu disperare dreptul la o 

formă de existenţă” (Culianu, 1999: 60). Iar de aici putem desluşi 

înţelesul celebrelor versuri din Odă în metru antic: „Ca să pot muri 

liniştit, pe mine/Mie redă-mă”. În această poezie regăsim în forma ei cea 

mai concentrată opoziţia dintre dragostea pură, ascensională şi cea strict 

pămîntească, supusă păcatului. Formula de început a poeziei ,,Nu 

credeam să-nvăţ a muri vreodată” este inspirată de Eminescu din Platon şi 

mai exact din Fedon, iar înţelesul ei este acela de asceză, de lepădare de 

patima trupului, facilitînd astfel transgresarea morţii. Nu iubita în carne şi 

oase e cea care tulbură sufletul şi-l aneantizează, ci imaginea ei, iar 

imaginea este doar o „materializare” a dorinţei. Dorinţa erotică se 

interpune între suflet şi Dumnezeu deplasînd sufletul înspre obiectul 

dorinţei sale. Asceza dă acces contemplaţiei divine, dorinţa răpeşte 

sufletul şi-l predă obiectului dorinţei.      

De asemenea, în poezia Frumoasă-i avem aceleaşi elemente ale 

ascensiunii sufletului în care eroticul este uşor camuflat dar cu siguranţă 

prezent: „Pe stînca sfărîmată mă sui/Gînditor aripi să pui;/De-acolo cu 

ochiul uimit/Eu caut colo-n răsărit/Şi caut cu sufletul dus/La cerul 

pierdut în apus (...) Văd lebede, barcă de vînt/Prin unde de aripi 

dînd/Văd fluturi albaştri uşori/ Roind şi bînd miere din flori/De ce nu am 

aripi să zbor/M-aş face un flutur uşor”. În această poezie, lebăda, la fel ca 

floarea, sînt simboluri cu nuanţă erotică. După cum remarca Gaston 

Bachelard în Apa şi visele, „În literatură, lebăda este un înlocuitor al 

femeii goale” (Bachelard, 1995: 43). 

Erosul este o cale ce i-ar permite sufletului să se reîntregească şi în 

acelaşi timp să se mîntuiască. Această încercare este sortită însă mereu 

eşecului, iar dacă erosul lasă uneori impresia că s-ar împlini şi sufletul s-
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ar reîntregi, atunci lipseşte mereu mîntuirea, desăvîrşirea. Ascensiunea 

sufletului nu reuşeşte niciodată. Singura iubire posibilă în universul 

eminescian este una nedesăvîrşită. Din această cauză, poezia lui 

Eminescu este un dor de mîntuire prin iubire. 

Edgar Papu avea dreptate cînd afirma că „erotica nu deţine numai 

însemnătatea dialectică de agent hotărîtor în traiectoria ciclului 

eminescian de coborîre şi revenire în zona depărtării. Pe lîngă această 

funcţiune larg vehiculară, ea mai constituie, la diferite momente, şi un 

prilej de oprire intensivă, de adîncire a poetului în el însuşi” (Papu, 1971: 

93). 

Vom analiza în cele ce urmează poezia Luceafărul, dar mai întîi se 

cuvine să facem cîteva precizări de natură tehnică. Spuneam la începutul 

lucrării că magia ţine de eros, ba mai mult, putem spune că este acelaşi 

lucru cu el. Marsilio Ficino, citat de Ioan Petru Culianu în cartea sa Eros 

şi magie în renaştere 1484 spunea că „întreaga forţă a magiei se 

întemeiază pe Eros. Lucrarea Magiei constă în a apropia lucrurile unele 

de altele prin similitudine naturală” (Culianu, 1999: 127). 

Încă din Antichitate exista o doctrină conform căreia între suflet şi 

trup ar exista un spirit numit pneumă ce ar reprezenta liantul dintre cele 

două. Această pneumă, acest liant dintre suflet şi trup, este după cum ne 

spune Culianu, chiar erosul: „Activitatea pneumatică naturală cea mai 

simplă, aceea care intervine în orice proces intersubiectiv, este erosul, 

ceea ce implică faptul că toate fenomenele erotice sînt în acelaşi timp 

fenomene magice în care individul joacă fie rolul de manipulator, fie pe 

acela de manipulat, fie de instrument de manipulare (Ibidem: 146). 

Să remarcăm de asemenea că pneuma este alcătuită din acelaşi 

material din care sînt făcute şi stelele, iar pentru că funcţia sa este aceea 

de liant între trup şi suflet, ea poate intra în contact direct cu lumea 

sensibilă: „Acest aparat este alcătuit din aceeaşi substanţă – spiritul 

(pneuma) – din care sînt făcute stelele şi îndeplineşte funcţia de prim 

instrument (proton organon) al sufletului în relaţia-i cu trupul. Un astfel 

de mecanism oferă condiţiile necesare întru rezolvarea contradicţiei dintre 

corporal şi incorporal: el este atît de subtil, încît se apropie de natura 

imaterială a sufletului; şi totuşi este un corp care poate intra ca atare în 

contact cu lumea sensibilă” (Ibidem: 29). Din ceea ce am subliniat mai 

sus este lesne de identificat faptul că în Luceafărul, Hyperion reprezintă 

tocmai pneuma, acel liant între suflet şi trup. 
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Hyperion nu este doar pneuma Cătălinei, ci şi a lui Cătălin. El este 

erosul celor doi, eros prin care se produce un extaz, adică un drum 

ascensional al sufletului prin sfere pînă la Dumnezeu. 

Critica literară a speculat mult asupra lui Hyperion, găsind în el de 

la atributele geniului şi pînă la acelea ale unui demon. Nu prea s-a 

remarcat faptul că Hyperion ne este înfăţişat în chip cît se poate de uman, 

ba chiar banal am spune noi. Felul în care o iubeşte Hyperion pe Cătălina 

nu e acela al unui geniu, al unui om excepţional, ci este o iubire cît se 

poate de cotidiană. Are iz de tîrg, pentru că presupune acea reciprocitate 

la modul „te iubesc pentru că mă iubeşti”. Cînd Hyperion îi spune 

Cătălinei „Ce-ţi pasă ţie chip de lut/Dac-oi fi eu sau altul?” acel ,,chip de 

lut’’ implică resentimentul. Dragostea adevărată, înălţătoare, este, după 

cuvintele Sfîntului Apostol Pavel „îndelung răbdătoare, este plină de 

bunătate; dragostea nu este invidioasă; dragostea nu se laudă, nu se umflă 

de mîndrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se aprinde 

de mînie, nu se gîndeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de 

adevăr, suferă toate, crede toate, nădăjduieşte toate, rabdă toate” (1 

Corinteni, 13:4:7). Este evident că dragostea lui Hyperion nu se 

încadrează nici pe departe în descrierea aceasta. De asemenea, Dumnezeu 

îi vorbeşte lui Hyperion tot ca unui om, iar Hyperion îl numeşte pe 

Dumnezeu „izvor de vieţi şi dătător de moarte” , ori tocmai că Dumnezeu 

nu îi poate da moartea, ceea ce înseamnă că raportul de cunoaştere dintre 

Hyperion şi Dumnezeu este unul limitat, asemenea omului. 

Dumnezeu îi spune pe nume lui Hyperion şi îl numeşte „cuvîntul 

meu dentîi”. Aici trebuie precizat faptul că acest cuvînt „dentîi” nu se 

referă la vreo ordine cronologică, căci acolo unde ajunge Hyperion 

,,vremea-ncearcă în zadar din goluri a se naşte”, adică nu există timp. 

Cuvîntul „dentîi” înseamnă cel dintîi al importanţei în creaţie, iar acest 

cuvînt este omul. 

Hyperion este pneuma lui Cătălin şi a Cătălinei, iar în acest sens 

aducem două argumente. Primul este faptul că Hyperion se pogoară în 

două ipostaze la Cătălina: o dată adoptînd elementul acvatic, apa, iar a 

doua oară pe cel al focului, soarele. După cum ne spune Gaston 

Bachelard în Apa şi visele, elementele contrare, cum sînt apa şi focul, sînt 

elemente de sex opus, adică feminin pentru apă şi masculin pentru foc: 

„Există o explicaţie decisivă pentru acest caracter dualist al amestecului 

dintre elemente întreprins de imaginaţia materială: acest amestec este 
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totdeauna o nuntă. Într-adevăr , de îndată ce două substanţe elementare se 

unesc, de îndată ce ele se topesc una în cealaltă, ele se sexualizează. În 

ordinea imaginaţiei, pentru două substanţe, a fi contrarii înseamnă a fi de 

sex opus” (Bachelard, 1195: 110). 

Al doilea argument adus în susţinerea ideii noastre ni-l aduce Marin 

Mincu, care observa în Paradigma eminesciană nediferenţierea sexuală a 

celor doi îndrăgostiţi de la sfîrşitul poemului: „Şi în Luceafărul, părul 

este utilizat simbolic ca metaforă complexă. În prima sa apariţie, 

Luceafărul este un voievod cu părul de aur moale (feminin , angelic), în 

timp ce în a doua coroana sa arde pe negre viţele de păr (masculin, 

demonic ); cei doi îndrăgostiţi, în final, sînt doi copii cu plete lungi, 

bălaie, nediferenţiaţi în masculin sau feminin, angelic sau demonic-sau 

făcînd parte din preexistenţă, ipostaza necreată ce le conţine pe amîndouă 

(Mincu, 2000: 51). 

Vom mai face o singură observaţie cu privire la natura de pneumă a 

lui Hyperion dar şi la aceea de eros ca magie. Hyperion îi îndeplineşte 

toate dorinţele Cătălinei. Pe lîngă cele două invocări la care răspunde 

prompt şi la condiţia nemuririi, la care este gata să renunţe, el răspunde şi 

îi îndeplinşte dorinţa chiar şi a treia oară cînd descoperă că a fost înşelat: 

„Cobori în jos luceafăr blînd/Alunecînd pe-o rază/ Pătrunde-n codru şi în 

gînd/ Norocu-mi luminează! (...) Trăind în cercul vostru strîmt/Norocul 

vă petrece”. În ceea ce priveşte dorinţa Cătălinei de a-i lumina norocul, 

Hyperion îi îndeplineşte şi această dorinţă, binecuvîntînd norocul lor. 

Poemul interpretat în termenii lucrării de faţă reprezintă o încercare 

de pătrundere a tainelor prin eros. Cătălin şi Cătălina se reunesc şi devin 

unul, iar acest unu este Hyperion, pneuma lor. Prin intermediul lui 

Hyperion se încearcă o ascensiune a sufletului la cer, în căutarea lui 

Dumnezeu şi a tainelor sale. Numai că această încercare eşuează, 

Dumnezeu nu le binecuvîntează dragostea, care rămîne una pămîntească. 

Tainele le sînt închise celor doi, de unde şi versul: „Trăind în cercul 

vostru strîmt” ce reprezintă dragostea limitată a omului obişnuit. Cătălin 

rezumă foarte bine dragostea aceasta a omului obişnuit, lipsit oarecum de 

transcendenţă: „ Vei pierde dorul de părinţi/Şi visul de luceferi”. Fără 

taina nunţii, în sens creştin şi nu în sens păgîn, şi fără binecuvîntarea 

părinţilor, dragostea celor doi este o dragoste ilicită chiar şi după 

rînduielile lumeşti. În ultimă instanţă dragostea celor doi este o dragoste 

păgînă. O anumită nostalgie a izbăvirii, rămîne, însă, mereu prezentă, dar 
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nu este niciodată atinsă: ,,În veci îl voi iubi şi-n veci/Va rămînea 

departe...”.  

Ca o concluzie a celor menţionate mai sus trebuie să spunem că 

erosul eminescian este o încercare de ascensiune a sufletului la cer ce nu 

se realizează niciodată cu adevărat, lăsînd astfel sufletul într-o stare de 

anxietate, de dor neţărmurit după lumea spirituală şi vecinătatea lui 

Dumnezeu.  
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The mystical eros in Eminescu’s poetry  

Abstract  
We have tried in these pages to analyse Eminescu’s poetry from a 

different  point of view , using some tools from hystory of religions . In the 

past mystics used the power of magic in order to receive acces to the 

spiritual world . In Marcilio Ficino’s view a way to use magic in order to 

receive acces to the spiritual world is to understand and to control the 

power of eros . Someone is able to control this power just after an 

interior fight with himself in which he must drop out the pleasures and the 

happyness of this world , so an asceticism , an interior mortification . 

This way is followed every time in Eminescu’s poetry but is always 

doomed to fail.Love is never truly blessed in his poetry 
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Receptarea cursurilor de eminescologie ale lui D. Popovici 

în critica literară 

Cursurile de eminescologie pe care profesorul D. Popovici le-a 

susținut la catedra de istoria literaturii române moderne a Facultății de 

Litere și Filosofie din Cluj-Napoca constituie un nucleu al activității sale 

de istoric literar și cercetător al fenomenului cultural românesc. Așa cum 

observă mai mulți autori, creația eminesciană este piatra de încercare 

pentru orice exeget care consideră că are ceva important de spus despre 

literatura noastră; orice spirit critic autentic, în domeniul literaturii 

române, își probează vocația și pertinența interpretărilor (și) prin 

abordarea operei lui Eminescu (v. Anghelescu, 1990: 47 și Bot, 1989: 4).  

Cele două cursuri ale lui D. Popovici referitoare la opera lui Mihai 

Eminescu au devenit celebre în acest sens, aparițiile lor editoriale 

(postume și foarte tîrzii) fiind îndelung discutate în critica literară a 

vremii. Notez, în primul rînd, pentru a respecta principiul cronologic, 

cursul intitulat Eminescu în critica și istoria literară română, susținut în 

două etape, pe parcursul anilor universitari 1945-1946 și 1946-1947. 

Interesul editorului Studiilor literare și, în mod inevitabil, interesul 

posterității critice s-au îndreptat către cea de-a doua secțiune a cursului, 

singura litografiată în anul 1947, deci singura păstrată într-o formă 

integrală. În schimb, prima parte a aceluiași curs rămîne într-un con de 

umbră, nepublicată pînă la momentul restituirii inițiate de Ioana Em. 

Petrescu, întrucît respectivele prelegeri ale lui D. Popovici au fost 

recuperate doar parțial, sub forma unor anexe la al șaselea volum de 

Studii literare (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989).  

Cercetarea cu caracter monografic Poezia lui Mihai Eminescu, 

cursul aferent anului universitar 1947-1948, litografiat în 1948, se bucură 

de sorți mai favorabili, fiind restituit în două etape. În 1969, Editura 

Tineretului include în colecția Lyceum două cursuri ale profesorului 

clujean D. Popovici: Romantismul românesc și Poezia lui Mihai 

Eminescu. Evenimentul editorial stîrnește un prim val de receptări critice, 

articole apărute în volume sau publicații periodice. Cele două cursuri vor 
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fi reluate și îmbogățite cu note, comentarii și bibliografii riguros editate 

de către Ioana Em. Petrescu, în seria de Studii literare (volumul II, 

Romantismul românesc, și volumul V, Poezia lui Mihai Eminescu, 

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974 respectiv 1988). Restituirea în această 

formă era, de altfel, absolut necesară, întrucît ea a permis – prin seria 

completă de volume care propun reeditarea cercetărilor lui D. Popovici – 

intrarea acestor lucrări în circuitul academic și transformarea lor în repere 

bibliografice esențiale. Editarea volumului V al Studiilor literare a 

pricinuit, cum era firesc, un al doilea val de receptări critice. Înainte ca 

diversele opinii să fie aduse în discuție, se cuvine menționat faptul că, în 

momentul editării, inversarea ordinii intenționate de profesor pentru 

cursurile sale de eminescologie produce o ruptură în linia demonstrației 

(v. Bot, 1988: 4 și Antonescu, 1989: 94-95), fundamentul critic la care D. 

Popovici se raportează atunci cînd își propune propria exegeză ajungînd 

să fie restituit abia ulterior acesteia.  

Studiul de față pornește de la ipoteza conform căreia destinul 

singular al acestor cercetări (care nu au avut șansa să atingă realizarea 

deplină a potențialului de istoric literar al unui mare profesor și nici 

măcar nu au apărut într-o formă revizuită, definitivă) influențează 

inclusiv destinul receptării critice cu care ele, peste ani, se confruntă. 

Inevitabil, acest destin va întîmpina, la rîndul său, un parcurs la fel de 

„accidentat”: de la întîrzierea aparițiilor editoriale și pînă la judecățile 

critice care fie deplîng destinul „nedreptățit” al cercetărilor lui D. 

Popovici, încercînd să recupereze tardiv valoarea și statutul lor în 

istoriografia noastră literară, fie îi cîntăresc cursurile conform unor criterii 

și intenții pe care profesorul nu le-a formulat sau nu le-a definitivat. Mai 

mult decît atît, acest destin – să-l numim „dificil” – al receptării critice, 

deși vizibil în întreaga desfășurare cronologică a restituirilor postume 

(începînd cu cele două cursuri pe care Ioana Em. Petrescu le pregătește 

spre publicare în 1969 și pînă la cel din urmă volum al Studiilor literare), 

devine cu atît mai evident în cazul celor două cursuri de eminescologie, 

care stîrnesc dezbateri polemice în critica literară, căci ele vor fi uneori 

creditate și (re)confirmate, alteori interpretate pernicios; uneori cîntărite 

just, în funcție de realele intenții ale autorului, alteori clasate axiologic în 

funcție de amplul proiect pe care Popovici îl anunțase, fără a-l fi putut 

îndeplini vreodată; uneori sînt înțelese ca variante intermediare, 

nedefinitivate ale cercetării, alteori, asupra lor sînt proiectate așteptări 
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prea mari, care depășesc mizele inițiale ale cercetătorului. În consecință, 

examenul la care aceste cursuri sînt supuse diferă în funcție de intențiile, 

criteriile și obiectivitatea demersului metacritic.  

Aduc în discuție, întîi, al șaselea volum al Studiilor literare, tocmai 

pentru a păstra ordinea în care D. Popovici și-a redactat cursurile 

universitare. Deși cursul pe care această ediție îl restituie a fost gîndit ca o 

introducere în „problema Eminescu”
1
, jucînd multiple roluri în etapa de 

pregătire a unei exegeze proprii, despre această „panoramă a 

eminescologiei” (Cubleșan, 1990: 30), majoritatea criticilor vor discuta 

abia după 1989, fapt explicabil, întrucît textul cursului nu era decît dificil 

accesibil publicului larg (am menționat deja faptul că o parte dintre cele 

două a fost litografiată, deci păstrată integral, iar cealaltă a fost recuperată 

doar parțial), aspect care conduce inclusiv la ivirea unor chestiuni de etică 

profesională, uneori semnalate și în articolele de receptare critică
2
. Înainte 

de această dată, referințe punctuale referitoare la acest curs pot fi 

identificate doar în articolele – puține la număr – semnate de foștii 

studenți ai profesorului clujean (v. Radu-Nandra, 1977: 17 și Sav, 1972: 

                                                 
1
 Pentru Ioana Bot, D. Popovici este cel dintâi cercetător care a sesizat anvergura 

creației eminesciene, nu doar la nivel literar, ci în planul culturii naționale:  

„În istoria eminescologiei, el devine astfel cel dintâi a fi realizat dimensiunile reale 

ale fenomenului eminescian (o «problemă» pentru «cultura română», iar nu numai un 

scriitor – fie și cel mai mare – al unei literaturi), înțelegând totodată că studierea lui va 

necesita convergența mai multor discipline; la vremea sa, D. Popovici așeza această 

convergență/interdisciplinaritate sub semnul unei noi istorii literare, pe care o definea 

extrem de modern – în fapt, anticipând ceea ce astăzi se configurează în aria «studiilor 

culturale» (engl. «cultural studies»).” (Bot, 1977: 51). 
2
 Cornel Munteanu semnalează problemele pe care le ridică „onestitatea citării”, cu 

atât mai pronunțate în cazul unei cercetări care circula în variantă litografiată, 

presupunând un acces dificil, restrâns doar la un cerc de specialiști în domeniu (v. 

Munteanu, 1992: 19). În aceeași ordine de idei, Ilie Radu-Nandra oferă un exemplu 

concret și incontestabil cu privire la destinul „injust” al acestui curs universitar, atunci 

când notează că, dacă cercetarea lui D. Popovici despre receptarea critică a lui Eminescu 

ar fi fost publicată la vremea redactării sale, Vianu „nu ar mai fi scris, în 1959, în 

articolul Eminescu în timp, că problema receptării operei eminesciene a fost mai puțin 

tratată, din diferite puncte de vedere” și nici nu ar mai fi afirmat că volumul al treilea al 

ediției Perpessicius, „care conținea o serie de extrase din critica eminesciană”, ar fi 

prima temelie a unui studiu asupra receptării lui Eminescu în timp, în condițiile în care 

„prima temelie fusese pusă de D. Popovici, cu mai bine de un deceniu înainte” (Radu-

Nandra, 1977: 17).  
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13). În consecință, momentul apariției editoriale – la o distanță de patru 

decenii de la redactare – prilejuiește lansarea de noi ipoteze cu privire la 

destinul potențial al cercetărilor lui D. Popovici, cursuri susținute înainte 

de anii ‘50, a căror recuperare tardivă dezvăluie un sistem de analiză și de 

interpretare modern în metodologia lui și în contextul epocii în care a fost 

conceput
3
.  

În legătură cu acest curs, majoritatea autorilor includ, în textele lor 

metacritice, idei referitoare la structura cercetării, vizînd nivelul formal și 

selecțiile pe care Popovici le operează. Îndeosebi clasificările propuse de 

cercetător interesează în acest caz; astfel, în spatele categoriilor pe care el 

le inventariază (Critica estetică, Critica semănătoristă, Critica 

impresionistă, Critica formei și a configurației
4
), citim modul în care 

converg criteriile cu care D. Popovici operează în selecția sa, reluate 

succint în cronicile literare publicate la apariția ediției și considerate ca 

fiind un element de modernitate. Ele vizează contribuțiile critice cele mai 

semnificative în domeniul eminescologiei și metodele de cercetare cele 

mai eficiente ori inedite (v. Bot, 1989: 4 și Cubleșan, 1990: 30). 

Profesorul nu doar că vede mai vast, fiind istoric și comparatist, ci vede și 

mai profund, fiind critic și analist; el nu doar arhivează, ci lucrează cu 

mentalitățile (deci cu un plan exterior) și cu operele (deci cu un plan 

interior), observînd modul în care ele se suprapun și se îmbină
5
. George 

Munteanu are meritul de a fi indentificat un al treilea criteriu, care 

funcționează ca un principiu integrator al primelor două: istorismul, adică 

„urmărirea desfășurării în timp și în spațiu a demersurilor eminescologiei, 

                                                 
3
 În acest sens, Ioana Em. Petrescu subliniază o serie de aspecte lămuritoare cu 

privire la cursul universitar susținut de Popovici: „În viziunea autorului, cercetarea 

poeziei eminesciene trebuia să fie prefațată printr-o cercetare rezumativă a criticii 

aplicate asupra ei, adică printr-o prezentare critică a principalelor direcții din 

eminescologie. Acest exercițiu de critica criticii, conceput inițial pe spațiul câtorva lecții 

introductive, avea să se extindă, însă, dincolo de așteptările autorului, la dimensiunile 

unui curs independent, și încă ale unui curs de doi ani.” (Petrescu, 1989: 87).  
4
 Clasificările propuse de profesorul Popovici, în cadrul cărora sunt discutate studiile 

unor autori reprezentativi, sunt preluate, succint, în multe dintre recenziile sau cronicile 

de întâmpinare (v. Dumitrache, 1990: 4; Anghelescu, 1990: 47-48; Cubleșan, 1990: 29-

31).  
5
 Petru Poantă discută despre tripla ipostază a lui D. Popovici: istoricul literar, 

analistul, criticul (v. Poantă: 1990: 5).  



RECEPTAREA CURSURILOR DE EMINESCOLOGIE ALE LUI D. POPOVICI 

95 

văzută în strînsă legătură cu dezvoltarea generală a criticii și istoriei 

noastre literare” (Munteanu, 1967: 42). Alți autori descoperă în această 

cercetare ipoteze diverse: pentru Constantin Cubleșan, restituirea cursului 

de eminescologie oferă, cu o întîrziere de patru decenii, posibilitatea de a 

descoperi în Popovici un „spirit critic de primă linie” în epoca sa 

(Cubleșan, 1990: 30); Cornel Munteanu identifică cercetarea aceasta cu 

un prilej de reconsiderare a eminescologiei, mai exact o „sinteză 

intereminescologică” (Munteanu, 1992: 42).  

Un al doilea aspect, probabil cel mai relevant din punctul de vedere 

al posterității critice, îl constituie importanța cercetării lui D. Popovici în 

domeniul eminescologiei. Din acest punct de vedere, distanța temporală, 

departe de a diminua meritele cercetării, le amplifică, deoarece restituirea 

cursului devine o ocazie de (re)confirmare a valorii sale. Aceeași distanță, 

însă, face dificilă încadrarea lui D. Popovici printre eminescologii români 

și recunoașterea meritelor sale în cadrul istoriei noastre literare. 

Confruntarea celui de-al șaselea volum al Studiilor literare cu istoria și 

critica literară de sfîrșit de secol al XX-lea pune în lumină atît meritele, 

cît și limitele cercetării. Dincolo de faptul că marchează un pionierat – 

pentru unii autori, această lucrare de critică a criticii este prima de acest 

fel, la un nivel de anvergură (Poantă, 1990: 5) –, ea rămîne pînă în 

momentul editării singura sinteză a istoriografiei eminesciene în cultura 

noastră, motiv pe care însuși Popovici îl invocase în Introducerea 

cursului său. Ioana Bot notează, în recenzia scrisă cu prilejul acestei 

apariții editoriale, un soi de critică legitimă la adresa... criticii: „După 

aproape o jumătate de veac, studiul său vine să împlinească aceeași 

absență!” (Bot, 1989: 4)
6
. Meritul cursului devine cu atît mai însemnat cu 

cît el nu cunoaște, în anii în care rămîne sub tăcere, niciun demers menit 

să îl completeze sau să îl dubleze, oricît de necesară ar fi fost o astfel de 

viziune asupra interpretărilor pe care „problema Eminescu” le-a iscat în 

cultura română (v. Bot, 1989: 4 și Manolescu, 1989: 10). Mai mult decît 

atît, cercetarea deține o importanță majoră pentru înțelegerea unui 

                                                 
6
 Același punct de vedere este exprimat și de Constantin Dumitrache, pentru care 

„important rămâne faptul că, după 40 de ani de la data elaborării lor, ele [studiile 

eminesciene ale lui D. Popovici – n.m., C.S.] își mențin interesul, iar unele au meritul de 

a fi primele și de a fi rămas singurele de această factură din literatura română” 

(Dumitrache, 1990: 4).  
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important sector al criticii și istoriei literare românești. Tocmai datorită 

faptului că orice critic literar important se apleacă și asupra profunzimilor 

creației eminesciene, „a urmări istoria criticii eminesciene înseamnă, deci, 

a urmări maturizarea treptată a criticii noastre și în general a 

instrumentelor sale de analiză” (Anghelescu, 1990: 47). În cele din urmă, 

meritul acestui curs publicat postum constă, pe de o parte, în 

originalitatea unui mod de raportare nu doar la creația eminesciană, ci și 

la critica literară, întrucît „invocată să recupereze ceea ce e sinteză în 

exegeza eminesciană, contribuția lui Popovici la statuarea eminescologiei 

provoacă și oferă prilejul unor mișcări de idei între exegeți și devine 

terenul unor fertile meditații care să răspundă unor imperative ale oricărui 

eminescolog” (Munteanu, 1992: 25). Cu toate că impactul cercetării lui 

D. Popovici ar fi fost unul considerabil, deoarece ea ar fi putut influența 

mișcarea de idei literare a epocii în care a fost scrisă (v. Dumitrache, 

1990: 4), importanța acesteia sporește mai ales prin confruntarea cu 

actualitatea literară din momentul apariției sale editoriale: „Cu atît mai 

demn de laudă este faptul că paginile sale pot participa, la peste patruzeci 

de ani de la data cînd au fost scrise, cu drepturi egale (și «datări» 

neglijabile) la cîteva dintre discuțiile cele mai aprinse ale eminescologiei 

actuale” (Bot, 1989: 4). În cele din urmă, notînd faptul că ambele 

cercetări de eminescologie ale lui D. Popovici sînt fragmente care fac 

parte din proiectul unei mari sinteze a literaturii române, Cornel 

Munteanu subliniază modul în care „momentul Popovici reclamă 

eminescologiei românești statutul de știință, cu un program și o concepție 

bine definite, în tiparele unei critici de sinteză” (Munteanu, 1992: 25). 

Ca un ultim aspect frecvent dezbătut în critica literară, aduc în 

discuție tonul polemic cu care D. Popovici se raportează la precursorii săi, 

precum și diversele interpretări și justificări care i-au fost atribuite: „Iar în 

ceea ce privește crezul său istorico-literar, maniera de lucru, stilul și 

consistența rezultatelor de ansamblu, D. Popovici se detașează net de 

Caracostea, ca și de oricare dintre eminenții critici și istorici literari 

anteriori sau din generația lui. S-a delimitat aproape de toți, cu pătrundere 

și cu subtilă ironie, în cursul Eminescu în critica și istoria literară 

română (Cluj, 1947), iar acest lucru se pare că nu i-a prea fost iertat.” 

(Munteanu, 1969: 8). Ipotezele conturate în jurul notei de ironie și ușoară 

maliție a profesorului sînt diverse. Pentru unii autori, ele își găsesc 

justificarea într-o diferență radicală de viziune, datorată formației sale 
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intelectuale și reperelor profesionale pe care și le asumă. Constantin 

Cubleșan, în schimb, propune o interpretare singulară, în virtutea căreia 

trimiterile ironice devin o modalitate de captatio benevolentiae, cu scopul 

de a obține o serie de rezultate didactice: „Destinat a fi încredințat 

tiparului mai tîrziu, într-o variantă ce ar fi trebuit să fie definitivată expres 

în acest sens, studiul are în actuala sa înfățișare un pregnant caracter 

didactic, cu marcate accente de oralitate (profesorul – știind că trebuie să 

țină viu interesul auditoriului nu numai prin bogata încărcătură de idei ce 

o etala – își agrementează discursul, adesea, cu trimiteri ironice, cu 

angajări polemice, pe care le dezvoltă oarecum anecdotic, desigur spre 

deliciul cursanților), cu o impecabilă logică a dezvoltării demonstrației, 

ceea ce dezvăluie, în fond, apetitul, mai mult, opțiunea (structurală) față 

de rigoarea metodică (științifică) a cercetării și mai puțin spre modalitatea 

impresionistă a criticii literare.” (Cubleșan, 1990: 30). Ipoteza este greu 

de susținut, mai ales în cazul unui profesor renumit pentru fermitatea sau 

chiar „rigiditatea” structurală despre care dau adeseori mărturie studenții 

săi. Totodată, este dificil de presupus că istoricul literar, în cercetările sau 

în prelegerile sale, își acordă spațiul de a se raporta polemic la 

predecesorii săi doar în virtutea construcției discursului didactic, în lipsa 

unor rațiuni profunde, rezultate din confruntarea propriei viziuni cu 

modele de cercetare diferite sau chiar opuse. Totuși, criticul surprinde 

două aspecte simptomatice pentru modul în care ar trebui receptat acest 

volum: pe de o parte, limitările pe care statutul de curs universitar le 

implică; pe de altă parte, asumarea unui model științific riguros și logic. 

În acest context, distincția dintre modalitatea în care este construit cursul 

și o posibilă (și intenționată) revenire asupra acestuia, în vederea 

pregătirii pentru tipar, se dovedește semnificativă. Mai exact, punctul de 

vedere formulat aici de autor – referitor la „actuala înfățișare” a cursului – 

permite, printre rînduri, interpretarea intențiilor lui Popovici și lansarea 

unei ipoteze: o variantă definitivă ar fi exclus, așa cum este firesc, 

accentele de oralitate, dar, mai ales, trimiterile polemice și angajările 

ironice, inerente acestora. Abia o asemenea variantă – pe care Popovici 

nu are răgazul să o pregătească – i-ar fi putut confirma ipoteza.  

Discuții aprinse sînt stîrnite îndeosebi în jurul așa-zisei polemici 

Caracostea-Călinescu (care evoluează inclusiv spre o distincție Popovici-

Călinescu), dezbatere pe care critica literară o stîrnește și o alimentează, 

pornind de la comentariile pe care D. Popovici le face pe marginea 
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exegezei călinesciene cu privire la Eminescu. Referitor la aceste 

comentarii, o lectură atentă a documentului relevă trei aspecte certe: în 

primul rînd, faptul că D. Popovici nu este de acord cu metodologia și 

criteriile criticii impresioniste; în al doilea rînd, faptul că istoricul literar 

folosește un ton polemic, ironic, atunci cînd discută exegeza lui G. 

Călinescu (la fel procedase, însă, și în cazul celorlalți precursori ai săi); în 

cele din urmă, faptul că profesorul clujean îi recunoaște lui G. Călinescu 

meritele, atunci cînd consideră necesar și valabil (mai mult decît atît, 

raportul pe care D. Popovici îl întocmește cu privire la Istoria... 

călinesciană devine o probă care dovedește, din partea acestuia, 

respingerea oricărei răzbunări personale
7
). Posteritatea critică va insista, 

în cazul ambelor cursuri de eminescologie, asupra observațiilor pe care D. 

Popovici le consemnează cu privire la demersul critic al lui Călinescu.  

În acest context, punctul de echilibru îl reprezintă viziunile 

împăciuitoare, echidistante (un Constantin Cubleșan, de pildă), pentru 

care cercetarea lui Popovici nu îl opune pe Caracostea lui Călinescu, 

pentru a minimaliza meritele celui de-al doilea, ci radiografiază 

specificitatea fiecărui cercetător în parte (v. Cubleșan, 1990: 30). D. 

Popovici nu manifestă, în consecință, o aversiune personală față de 

Călinescu, ci se raportează polemic la o modalitate critică, fără a ezita să 

recunoască meritele lucrărilor sale referitoare la Eminescu. Vasile Sav 

justifică modul de raportare al profesorului clujean la o metodă percepută 

ca fiind impresionistă, care are la bază „afirmațiile nejustificate și 

nedemonstrabile, «mărturiile născocite»”
8
. Și pentru Ilie Radu-Nandra, 

observațiile lui Popovici sînt îndreptățite; mai mult decît atît, autorul 

notează: „Să ne amintim însă că, la vremea respectivă, observații 

asemănătoare au făcut Ralea, Cioculescu și alții, fără ca opera lui 

Călinescu să-și piardă din prestigiu.” (Radu-Nandra, 1977: 17). 

                                                 
7
 Raportul asupra lucrării Istoria literaturii române de la orgini până în prezent a 

D-lui G. Călinescu este redat, în forma sa integrală, de Romulus Mînecan, în Dilemateca 

(Mînecan, 2009: 16-21).  
8
 Autorul inserează, în acest punct, replica lui Popovici în fața studenților, la apariția 

Istoriei literaturii române de la origini până în prezent (1941): „A apărut o istorie 

genială a literaturii române al cărei autor este D-l G. Călinescu. Ea ar trebui însă să se 

intituleze «Eu și istoria literaturii române».” (Sav, 1972: 13).   
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Radical diferită va fi interpretarea lui N. Manolescu, pentru care 

concluziile lui Popovici sînt departe de adevăr, iar judecata sa este 

drastică: „Minima simpatie a lui D. Popovici pentru «impresioniști» este 

știută. Totuși, modul cum tratează el contribuția lui Lovinescu și 

Călinescu în eminescologie este deplorabil. [...] Cele peste patruzeci de 

pagini consacrate lui Călinescu de Popovici conțin, firește, o mulțime de 

observații și de obiecții foarte serioase. Din păcate, ierarhia meritelor și 

defectelor studiului călinescian este complet falsă. Se scot în față greșeli 

mărunte și se trec în planul doi intențiile profunde. Sînt combătute 

energic ca neșiințifice lucruri în privința cărora nu există în principiu 

posibilitatea verificării și nici a acordului. Amestecătura de justețe și 

injustețe este atît de inextricabilă în textul lui Popovici, încît numai cu 

greutate poți alege grîul de neghină. Ceea ce se poate spune cel mai 

nimerit despre acest capitol al cercetării este că îi lipsește obiectivitatea 

senină, alunecînd pe panta idiosincraziei personale, incompatibilitatea de 

temperament și de metodă dintre cei doi critici este totală.” (Manolescu, 

1989: 9). Printre altele, Manolescu invocă o serie de exagerări formulate 

de profesorul clujean, semnalînd și faptul că ipoteza călinesciană nu a fost 

înlocuită, în perioada postbelică, de idei noi, ci, dimpotrivă, ea s-a impus 

în sfera eminescologiei, situație facilitată de „necunoașterea obiecțiilor lui 

Popovici și ținerea sub obroc a celor ale lui Caracostea” (Ibidem: 9). 

Criticul însuși se întreabă dacă destinul eminescologiei ar fi fost diferit în 

cazul în care opiniile formulate de Popovici ar fi circulat liber în epocă, 

identificînd singur și răspunsul: „Îndrăznesc să susțin că orientarea 

eminescologiei din anii noștri n-ar fi fost alta: și unul din motivele care 

mă îndreptățesc s-o cred este chiar insuficiența argumentelor 

anticălinesciene ale lui Popovici însuși (ca să nu vorbesc de ceea ce el a 

pus efectiv în locul analizelor lui Călinescu).” (Ibidem: 9). În schimb, 

creditul acordat lui Ibrăileanu și modul „favorabil” în care Popovici 

discută exegeza lui Caracostea sînt, la rîndul lor, chestionate.  

O viziune mai atentă la mizele demersului critic al lui Popovici 

propune Ioana Bot, pentru care „din tot șirul de propoziții negative la 

adresa exegezei semnate de G. Călinescu – a căror justețe în absolut nu o 

discutăm acum – se poate citi însă, în palimpsest, un șir de afirmări ale 
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propriei metode” (Bot, 1977: 54)
9
. O remarcă asemănătoare îi aparține lui 

Zaharia Sîngeorzan, care vede în cercetarea întreprinsă de Popovici o 

imagine asupra poetului național care provine dintr-o lectură desfășurată 

pe baza unui sistem propriu de analiză: „Este un text polemic, scris sub 

impresia unor defrișări imediate, care trebuia să ducă la precizarea noilor 

sale opinii. D. Popovici trece prin critica și istoria literară dedicată (sic!) 

lui Eminescu nu spre a dărîma, ci pentru a-și găsi suprafața cea mai 

potrivită, curățată de orice impurități, unde să-și înalțe în liniște propria sa 

construcție și care, evident, să fie reținută și să se alăture celorlalte. 

Proces destul de anevoios, uneori de-a dreptul riscant, dacă ne gîndim că 

în dreapta sau în stînga era un T. Maiorescu sau un G. Călinescu.” 

(Sîngeorzan, 1969: 8).  

Dezbaterile pe marginea acestei delimitări metodologice sînt încă 

mai clar conturate în cronicile de întîmpinare a cursului Poezia lui Mihai 

Eminescu. Două valuri de receptare se impun discuției în acest caz. Cea 

dintîi reeditare, la Editura Tineretului, în 1969, stîrnește cele mai multe 

reacții critice, în timp ce restituirea propusă în seria de Studii literare, în 

1988, prilejuiește interpretări de o cu totul altă factură. Ne aflăm astfel în 

fața unor ipoteze care îl propun pe Popovici ca admirator – în taină – al 

lui Călinescu, o admirație a talentului în fața geniului: „Prin 

maleabilitatea aplicării principiilor, prin scrupulozitatea adecvării la 

obiect, D. Popovici este poate cel mai apropiat exeget de metoda 

călinesciană. Idiosincrazia pe care o arată față de Călinescu derivă în cea 

mai mare parte tocmai din anumite consonanțe metodologice. La 

Călinescu găsim ilustrarea excepțională a supunerii la obiect (fără să se 

facă prea mult caz de instrumentul folosit) în sensul cerut de D. Popovici 

însuși. Prin exegeza călinesciană ne aflăm dintr-odată urcați pe vîrful 

piramidei, amețiți de panorama ce ne-a fost deschisă. Ceea ce-și putea 

permite acesta însă nu-i stă la îndemînă scrupulosului profesor D. 

Popovici, astfel că polemica sa devine un act de exteriorizare admirativă. 

Este admirația talentului în fața geniului.” (Mincu, 1971: 180). Un întreg 

studiu semnat de Marin Mincu își propune să demonstreze că exegeza lui 

                                                 
9
 Autoarea adaugă faptul că studiul lui D. Popovici se va concretiza într-o încercare 

„de a transforma istoria literară într-un spațiu de sinteză a celorlalte discipline”, 

profesorul pregătind astfel propria metodologie (bazată pe criterii diverse și 

interdisciplinare), pusă la lucru în cursul consacrat poeziei lui Eminescu (Bot, 1977: 54).  
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Popovici este doar o sinteză a „spiritelor de cercetare” cu care Caracostea 

și Călinescu se apleacă asupra poetului național și că statutul de cercetare 

eminescologică al lucrării poate fi pus între ghilimele, întrucît ea a înșelat 

așteptările publicului (v. Ibidem: 217).  

O opinie diferită are George Munteanu, pentru care, „în cazul lui D. 

Popovici, comparația cu G. Călinescu se impune imediat tocmai pentru că 

erau spiritele cele mai la antipod înzestrate, avînd fiecare în gradul maxim 

ceea ce-i lipsea celuilalt. G. Călinescu dispunea de o putere de invenție 

continuă, vulcanică, strălucitoare pînă la bizarerie, care îl îndemna nu o 

dată să fabuleze colosal pe marginea marilor opere, lipsindu-i uneori frîna 

obiectivității și răbdarea de a-și adapta cu prudența cuvenită gîndirea la 

obiect. Lui D. Popovici, în schimb, asemenea veritabile daruri ale «criticii 

creatoare» – cum i se zice azi – îi fuseseră hărăzite în mai mică măsură.” 

(Munteanu, 1967: 40). La rîndul său, Popovici se remarcă printr-o „minte 

dialectică ieșită din comun”, prin luciditate, rațiune și rigoare, deși el lasă 

în urmă, din motive obiective, un „sistem monografic nefinisat” (Ibidem: 

40).  

Cel mai polemic articol, în sensul delimitărilor metodologice, este 

semnat de Al. Piru, care, în 1969, vede în publicarea cursului lui D. 

Popovici „o malițioasă decizie”, total nepotrivită în contextul în care 

exegeza călinesciană încă nu s-a bucurat de o reeditare: „Desigur, mult 

mai bine ar fi fost pentru toate categoriile de cititori ca înainte de D. 

Popovici să apară G. Călinescu, al cărui studiu, revăzut substanțial, 

despre Opera lui Mihai Eminescu, în trei volume, așteaptă să fie reeditat 

din 1946. Ai zice chiar că publicarea lui D. Popovici, atîta timp cît 

studenții nu au pe masă exegeza călinesciană în ultima ei formă, este 

prematură.” (Piru, 1969: 12). În treacăt fie spus, Marcel Duță exprimă 

același regret referitor la întîrzierea editării unor alte contribuții esențiale, 

îndeosebi a celor călinesciene, aspect pe care îl notează, însă, „în 

paranteză”, cu eleganță (v. Duță, 1970: 146-147). În schimb, Al. Piru 

reține din lucrarea lui Popovici mai degrabă polemica Călinescu-

Caracostea, interpretînd-o subiectiv, cu un ton părtinitor: „În bună parte 

cursul despre poezia lui Eminescu este o încercare de minimalizare a 

studiilor lui Călinescu în favoarea lucrărilor caracostiene despre «arta 

cuvîntului» și «creativitatea» eminesciană, în genere lipsite de valoare, 
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cum am arătat cu alte prilejuri” (Piru, 1969: 12)
10

. Atitudinea criticului 

literar dă seamă de împărțirea unor centre de putere în sfera 

eminescologiei, în a doua jumătate a secolului al XX-lea. În distincția 

dintre călinescieni și non-călinescieni (căci G. Călinescu oferise cea mai 

semnificativă exegeză asupra operei eminesciene), D. Popovici se 

încadrează, fără îndoială, în a doua categorie (cu excepția unor 

interpretări precum cea propusă de Marin Mincu, consemnată anterior). 

Al. Piru își încheie cronica literară indicînd cu minuțiozitate erorile din 

cuprinsul cursului și discreditîndu-l pe Popovici nu doar în ceea ce 

privește cercetarea eminescologică, ci și în legătură cu studiile sale 

dedicate lui I. Heliade-Rădulescu: „Erorile pe care D. Popovici le impută 

altora nu lipsesc nici din cartea sa. Nu este adevărat că Eminescu s-a 

născut la 20 decembrie 1849, nici că avea diplomă de bacalaureat, nici că 

a fost îndrăgostit de Eufrosina Popescu, nici că Povestea teiului e o 

variantă la Făt-Frumos din tei. Grandea nu se chema Haralamb, ci 

Grigore (Haralamb era numele tatălui său). Anatolida lui Heliade poate 

sta alături de unele poeme eminesciene. D. Popovici nu a înțeles niciodată 

poezia lui I. Eliade Rădulescu.” (Ibidem: 12). 

Răspunsul va fi formulat de Aurel Sasu, care problematizează o 

atitudine neprofesionistă pentru un critic literar: „De ce adică este 

prematură publicarea celor două cursuri ale profesorului clujean D. 

Popovici, Poezia lui Mihai Eminescu și Romantismul românesc? 

Acceptăm că opera lui Călinescu este adevărata exegeză eminesciană, pe 

care o așteptăm de atîta vreme. Dar, a înregistrat cineva, pînă acum, o 

tendință a istoriei literare de a impune apariția, în timp, a cercetărilor 

critice, în funcție de valoarea lor? O lucrare de istorie literară, atît timp cît 

oportunitatea ei este în afara oricărei discuții, nu poate fi niciodată 

prematură, ci bună sau nu, completă sau incompletă. A nu accepta acest 

adevăr înseamnă a oferi altora posibilitatea de a pune sub semnul 

întrebării obiectivitatea propriei noastre întreprinderi critice.” (Sasu, 

1969: 3). Același autor observă faptul că modul eronat în care critica 

literară a receptat cursurile lui Popovici provine din faptul că a căutat în 

cuprinsul lor altceva decît ceea ce cercetătorul însuși și-a propus: „D. 

                                                 
10

 Autorul face referire la un articol din 1968, „Doi istorici literari” (Piru, 1968: 3), în 

care discută despre D. Caracostea și D. Popovici.  
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Popovici, se afirmă într-o cronică literară, a fost preocupat mai mult de 

«istoria» fenomenului Eminescu decît de cercetarea operei în sine, vrînd 

probabil să se spună că a fost mai degrabă critic cultural decît critic 

literar. Nu este vorba însă aici de explicarea operei cu ajutorul biografiei 

spirituale, ci de una dintre metodele posibile de cercetare, pe care o putem 

sau nu accepta, dar nicidecum discuta în afara limitelor pe care ea însăși 

ni le propune” (Ibidem: 3). Mai mult decît atît, Popovici își propusese să 

facă critică istorică, nu să devină un bun portretist sau evocator, așa cum i 

se reproșează (de către Al. Piru) că nu este. Mizele cercetărilor sale sînt 

altele, ceea ce el caută în operă sînt permanențele, și anume «acele puncte 

de convergență ce au dat naștere poeziei»” (Ibidem: 3). În consecință, 

Sasu discută catalogarea analizei ca fiind „conținutistă”, în cronica 

semnată de N. Manolescu, pentru care analiza erudită întreprinsă de 

Popovici nu atinge o percepție propriu-zisă asupra poeticului
11

. Altfel 

spus, profesorului clujean i se reproșează formularea unor supoziții 

atractive, dar și riguroase, obținînd o analiză „conținutistă, adică pur 

noțională, ignorînd concretul poetic” (Manolescu, 1969: 3). Conform lui 

Manolescu, dorința lui D. Popovici de a propune o istorie literară totală 

                                                 
11

 Reproduc, aici, fragmentul din cronica semnată de N. Manolescu, referitor la 

analiza propusă de Popovici, deoarece exemplele consemnate și comentate de către autor 

merită reținute:  

„Acum se deslușește mai bine tipul de analiză erudită a lui D. Popovici, fără o 

percepție propriu-zisă asupra poeticului. De-aș avea este comparată cu Doina lui 

Alecsandri și acolo unde simpla citare ar fi ilustrat elemente comune ale gândirii lirice, 

D. Popovici se pierde în nesfârșite subtilități. De aici se trage, am impresia, fastidioasa 

analiză din manualele de liceu care împarte Doina, mediocră, a lui Alecsandri în trei 

momente etc. În schimb, peste Frumoasă-i și peste De-aș muri ori de-ai muri se trece 

cu nemeritată ușurință. Cât de interesant poate fi, la D. Popovici, examenul variantelor, 

la genezei unei poezii, ne dăm seama abia din paragraful foarte lung despre Mortua est 

sfârșit cu o analiză «tehnică» în maniera lui Caracostea. Toată această operație de 

demontare a versurilor poate părea de o dulce zădărnicie, dar are, când are, un farmec 

aparte. Urmărind evoluția versului prim din Mortua est, de la forma inițială: Făclie de 

veghe pe umezi morminte, sub raportul unificării fonetice și stilistice, D. Popovici 

reușește să ne dea pentru o clipă iluzia că am surprins unul din secretele tehnicii lui 

Eminescu. Supozițiile sale nu sunt doar atractive, dar și foarte riguroase. Dincolo însă de 

aceste pagini care ar putea figura într-o antologie critică, se întâmplă ca analiza să 

rămână «conținutistă», adică pur noțională, ignorând concretul poetic.” (Manolescu, 

1969: 3).  
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nu se realizează, căci profesorul rămîne la nivelul istoriei literare 

universitare, vizînd planurile exterioare ale operei, aspecte cu care 

literatura se intersectează, însă care nu pot pătrunde în profunzimea 

poeticului. La rîndul său, Marcel Duță va discuta pe marginea aceluiași 

subiect, considerînd că, deși interpretarea lui Popovici nu propune o 

analiză spectaculoasă, ea oferă, în schimb, o perspectivă de bază asupra 

operei eminesciene, necesară în vederea unei inițieri substanțiale în 

universul acesteia, dincolo de orice reproș care vizează lipsa unor ample 

analize estetice (Duță, 1970: 146-147). Dincolo de aceste aspecte, 

„Romantismul românesc și Poezia lui Mihai Eminescu sînt totuși cursuri 

universitare și poate primul lucru de care nu s-a ținut seama, cînd au fost 

discutate, a fost tocmai acesta.” (Sasu, 1969: 3). Un punct de vedere 

congruent, însă insistînd asupra altor cauze, va fi consemnat de G. 

Munteanu, pentru care Popovici este superficial etichetat sau chiar 

desconsiderat, fie din cauza asocierii sale cu D. Caracostea, fie pe baza 

faptului că se delimitează de toți precursorii săi – ceea ce constituie, de 

altfel, scopul oricărei noi cercetări (v. Munteanu, 1969: 8).  

Un punct de vedere asemănător propune și Domițian Cesereanu, 

atunci cînd notează: „Studiul despre Eminescu este, într-adevăr, o 

experiență fundamentală în ordinea pe care am sesizat-o, adică o exegeză 

tipică pentru acumulările sale repetate, pentru atingerea ecoului lor, 

pentru o cercetare lucid-explicativă. Nu era, firește, o exegeză de tipul, 

să-i spunem, insolit-călinescian. Deosebirea e în firea lucrurilor și ni se 

propune ca o judecată de realitate, deși asupra ei unele spirite ar putea fi 

ispitite să speculeze pînă la a nu mai ține seama de natura entităților.” 

(Cesereanu, 1969: 3).  

Un loc comun al cronicilor de întîmpinare devine și titanismul, 

concept-cheie pe care D. Popovici îl propune atunci cînd anunță 

clasificarea tematică a poeziei eminesciene (Poezia erotică, Poezia cetății 

umane, Poezia mitologică și Poezia titaniană). Or, raportările la aceste 

delimitări propun interpretări diverse. Pentru N. Manolescu, titanismul 

reprezintă doar o temă între celelalte, care nu reușește să joace rolul unui 

element de coerență (v. Manolescu, 1969: 3). G. Munteanu vede în 

capitolele referitoare la abordarea tematică a poeziilor lui Eminescu 

„veritabilul centru de greutate al monografiei” (Munteanu, 1969: 8), deși 
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titanismul, din punct de vedere terminologic, este un aspect discutabil
12

. 

Zaharia Sîngeorzan consideră că tocmai capitolul referitor la poezia 

titaniană se dovedește a fi contribuția originală a cercetătorului (v. 

Sîngeorzan, 1969: 8). Conform exercițiului critic semnat de Al. Piru, 

interpretarea lui Popovici nu include o delimitare clară între noțiunile de 

titan și geniu (v. Piru, 1969: 12) În schimb, același G. Munteanu propune 

o viziune mai echilibrată asupra subiectului: „Așa încît, chiar dacă 

termenul însuși de titanism poate comporta discuții și chiar dacă se impun 

încă anumite distincții între valențele general-umane ale atitudinii 

titaniene și cele strict circumstanțiate istoricește, interpretarea dată de pe 

această bază poeziei eminesciene nu rămîne mai puțin coerentă și nouă (v. 

Munteanu, 1967: 45). 

Aduc în discuție, ca un ultim aspect relevant, modernitatea 

cercetării lui D. Popovici, consemnată, printre alții, de Aurel Martin, 

pentru care D. Popovici este intelectualul erudit care abordează obiectul 

cercetării sale prin instrumente variate și criterii deosebite (Martin, 1974: 

297). În recenzia pe care o semnează, Georgeta Antonescu insistă asupra 

caracterului didactic și nedefinitivat al cercetării, rămasă într-o formă 

inițială, în cuprinsul căreia D. Popovici prezintă o serie de probleme 

esențiale pe care le ridică poezia lui Eminescu (propunînd o perspectivă 

care evoluează dinspre aspectele istorico-literare spre o abordare tematică 

și retorico-stilistică), considerațiile sale fiind valabile și pentru cititorul 

actual, iar exegeza sa situîndu-se alături de cele semnate de nume ilustre 

precum Caracostea, Călinescu, Vianu, E. Papu sau I. Em. Petrescu. 

Paradoxul, în momentul celei de-a doua reeditări, constă în faptul că 

lucrarea lui Popovici devine clasică și actuală în același timp, încă 

prețioasă și valabilă în cîmpul eminescologiei din deceniul nouă (v. 

Antonescu, 1989: 94-95). Asupra caracterului didactic se oprește și M. 

Bucur, pentru care acuratețea și temeinicia cursurilor lui D. Popovici 

permit ca timpul să le revendice ca pe niște manuscrise de valoare, fapt 

care nu elimină posibilitatea completărilor, căci „orice carte de știință și 

                                                 
12

 De altfel, Marin Mincu subliniază, în studiul său, faptul că titanismul a fost 

anticipat de Caragiale, intuit de Caracostea și Călinescu, apoi definit de Popovici 

(Mincu, 1971: 198-199), în timp ce George Munteanu consemnează nu doar eseul lui 

Václav Čzerny, ci și intuițiile „nedeslușite” ale unor Maiorescu, Gherea sau Caracostea 

(Munteanu, 1967: 45). 
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de cultură poate fi depășită, dar nu anulată” (Bucur, 1970: 141). Dar 

examenul la care cercetările de eminescologie sînt supuse devine și mai 

sever în actualitate, cînd propriul mod de a privi în problemă, în termenii 

lui Popovici, se dovedește esențial: „Cursul lui D. Popovici despre 

Eminescu era predat după apariția exegezei lui Călinescu. Cu atît mai 

mult apare el astăzi, cînd într-un fel sîntem cu toții contaminați de 

viziunea estetică a lui Călinescu. Este un examen dificil care n-ar putea fi 

trecut decît demonstrînd o poziție critică solidă” (Ibidem: 141).  

Deși o analiză fragmentară, ale cărei idei mai pot fi împlinite, cursul 

profesorului clujean are meritul de a fi anticipat discuții precum cele 

referitoare la alternanța elementelor clasice și romantice în opera lui 

Eminescu sau la „importanța caietelor eminesciene ca reflex al activității 

creatoare a poetului” (Bot 1988: 4). Decalajul temporal impune două 

atitudini fundamental opuse, chestionarea statutului de eminescolog al lui 

D. Popovici sau validarea lui, prin supunerea acestor texte probei 

actualității: „Ni se pare semnificativ faptul că unele din direcțiile 

cercetării eminescologice, pe care autorul le considera obligatorii de 

urmat, au rămas încă deschise în vreme ce, în altele, cercetări ulterioare n-

au atins finețea și profunzimile acestei dintîi analize. Astfel încît, datorită 

valorii în sine a studiului, confruntarea sa cu actualitatea eminescologică 

devine, în replică, un examen al acestei actualități față cu una din marile 

«cărți» ale domeniului” (Ibidem: 4). 

Restituite postum, cu întîrziere de cîteva decenii, cercetările de 

eminescologie ale profesorului D. Popovici sînt supuse, față cu critica 

literară, unui examen plural, ale cărui grile de evaluare urmăresc criterii 

diverse. Singur Cornel Munteanu trasează legături și continuități, la 

nivelul metodelor critice, între Popovici și succesorii lui: Rosa del Conte, 

Ion Negoițescu și Constantin Barbu preiau analiza variantelor, critica 

genetică; comparatismul va fi continuat de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 

Amita Bohse ș.a.; înscrierea lui Eminescu într-o zonă care depășește 

curentul formelor romantice – de către autori precum E. Papu, Ioana Em. 

Petrescu, Paul Cornea – are ca punct de plecare exegeza lui Popovici, în 

care istoricul literar încearcă să situeze poetul între clasicism și 

romantism etc. (v. Munteanu, 1992: 25). Probabil marele merit al 

profesorului clujean rămîne acela de a fi deschis punți de dialog între 

eminescologi – în prima jumătate a secolului, prin cursul pe care l-a 

susținut; în a doua jumătate a sa, prin reeditările postume. Valoarea 
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cercetărilor se probează tocmai prin aceasta, în timp ce limitele lor devin 

evidente, dar și inevitabile. Îi rămîne posterității responsabilitatea de a 

cîntări just o operă în care destinul intelectual, deosebit în liniile formării 

și ale evoluției sale, influențează decisiv destinul receptării critice și 

permite, în același timp, interpretarea, printre rînduri, a unui destin 

potențial.  
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Reception of D. Popovici’s eminescology courses in literary 

criticism  

Abstract  
In the present paper I try to prove how two of the most known 

reasearches written by D. Popovici, professor at the Faculty of Letters 

and Philosophy in Cluj-Napoca in the first half of the XXth century, were 

discussed in the field of literary criticism. Altough D. Popovici delivered 

this lectures during the 40’s, their publication will be delayed until the 

70’s-80’s. As a result, these texts will be welcomed with two different 

approaches: authors either confirm their scientific value, either 

appreciate them according to unsuitable criteria. Some of them see D. 

Popovici as an important voice in the history of eminescology while 

others think his place among the reseachers in this field is still 

questionable. 

Key-words: eminescology, literary criticism, literary research, 

XXth century.  



 

 



 

ANCA SANDU 

Master II, Iași 

Eminescu și imaginea geniului în cultura română în secolul 

al XIX-lea 

Astăzi, la mai bine de un secol distanță de momentul Eminescu, 

suprapunerea imaginii poetului peste cea a „tînărului geniu” nu mai 

reprezintă o formă de inedit, ci mai degrabă o înscriere în clișeu. Pe linia 

acestei asocieri care a contribuit masiv la formarea mitului eminescian, 

trebuie urmărită, nu fără a schița un excurs diacronic, maniera în care se 

cristalizează imaginea geniului în cultura română odată cu articolul lui 

Maiorescu din 1889. Revelator, în acest sens, se va dovedi studiul lui 

Adrian Tudurachi, Fabrica de geniu. Nașterea unei mitologii a 

productivității literare în cultura română (1825-1875), care încă din titlu 

promite să interogheze modalitățile prin care se poate face literatură 

pornind de la ideea de geniu. În jurul acestor demersuri ia naștere 

„enigma cantitativă” (Tudurachi, 2016: 213) care reprezintă trecerea de la 

o stare de potențialitate, sesizată de exeget încă din primele pagini, la una 

de excepționalitate, al cărei exponent rămîne și în prezent Eminescu.  

De primele utilizări ale noțiunii de geniu pe teren românesc se leagă 

și studiul lui Alex Drace-Francis despre geneza culturii române moderne. 

Pornind de la precaritatea literaturii de început de secol XIX, cercetătorul 

reușește să surprindă atmosfera creată de tendințele de occidentalizare ale 

clasei educate, subliniind, pe urmele unor personalități din epocă, 

autoritatea  literaturii în raport cu nivelul de civilizație (Drace-Francis, 

2016: 103, 144). Constatările lui Drace-Francis interesează în măsura în 

care înțelegem că în lipsa unui background literar solid instituția 

genialității și-a luat dreptul de a stimula producția literară.   

Demersurile lui Tudurachi de a surprinde avatarurile acestui 

concept nu doar că s-au pliat pe realitatea secolului al XIX-lea, dar 

prezintă totodată și instaurarea treptată, în cîmpul literaturii, a unei 

dimensiuni elitiste (Tudurachi, 2016: 8) în care Eminescu ocupă un loc 

special. Geniul de dinainte de geniul eminescian este în viziunea lui 

Barbu Paris Mumuleanu tributar unei forme comune de a face literatură, 

și anume prin văz și auz, iar dacă „fieșcare ceea ce scrie scrie după genia 
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și ideile lui” nu mai rămîne decît să anticipăm rolul productiv al sărăciei. 

(Ibidem: 10). Decalajul literar ce reiese din paralela lui Heliade Rădulescu 

cu literatura franceză va fi mai ușor de digerat odată cu intrarea în scenă a 

geniului ca potențialitate ori ca tehnică a spontaneității creatoare. În linia 

geniului care capătă diferite valențe se înscrie și nimicul productiv, care 

îmbracă forme dintre cele mai diverse: de la un imaginar care valorifică 

„practicile cotidianului” ori „tema resturilor și a gunoiului” pînă la unul 

articulat pe combinări. „Tabularasa – constată cercetătorul clujean – nu e 

un gol, ci o coprezență nestructurată a plinului, o «băltire» a lui.” (Ibidem: 

17-42).  

Încheiem această paranteză teoretică privitoare la ipostaza geniului 

de dinainte de primele acțiuni de mitizare a poetului prin cîteva 

considerații referitoare la adoptarea unei figuri cantitative a genialității 

într-o cultură care se confrunta cu un deficit de scriitori. Odată luată cu 

asalt de doctrina contelui Henri de Saint-Simon, societatea românească 

devine martora unor impulsuri utopice al căror punct de plecare îl 

reprezintă boierimea. În esență, saint-simonismul pledează pentru un tip 

de organizare socială fondat pe ideea de progres, guvernarea revenind 

exclusiv geniilor: „Fiecare subscriptor să numească trei matematicieni, 

trei fizicieni, trei chimiști, trei fiziologi, trei literați, trei pictori, trei 

muzicieni” (Ibidem: 84-85). Geniul propus de această doctrină este 

înainte de toate un inițiat, un inventator care deține capacități profetice pe 

care le folosește în raporturile sale cu o dispoziție exterioară. (Ibidem: 87-

88). Ideea de artist genial în ipostaza de „conducător politic, educator de 

cunoștințe și justițiar social” reprezenta un bun pansament pentru 

realitatea scriitorilor pașoptiști, deși, în final, totul se reducea la ceea ce 

L. Volovici numește „iluzia puterii profetice a geniului” (Volovici, 1976: 

127). 

Ideea de geniu ca exponent al națiunii pălește odată cu intrarea lui 

Mihai Eminescu în peisajul cultural. Are loc acum o reactualizare a 

instanței genialității pe care Adrian Tudurachi o definește simplu ca 

trecere de la multiplu la solitar. (Ibidem: 213). Cauzele acestei 

constrîngeri trebuie căutate începînd cu direcția inaugurată în epocă de 

articolul lui Titu Maiorescu, Eminescu și poeziile lui. Pentru amfitrionul 

de la Junimea, „tot ce era caz individual, întîmplare externă, convenție 

socială, avere sau neavere, rang sau nivelare obștească și chiar soarta 

externă a persoanei sale ca persoană îi erau indiferente” autorului 
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Luceafărului (Maiorescu, 1966: 461). Maiorescu se dezice din start de 

teza lui Constantin Dobrogeanu-Gherea care considera că starea psihică 

individuală „atîrnă de psihicul cercului în care se învîrtește artistul, de al 

poporului din care face parte” (Gherea, 1979: 32), iar în cele din urmă de 

mediul social și natural. Asemenea criticului socialist, care vedea 

produsul literar ca expresie a psihicului unui popor, psihologia acestuia 

derivînd din mediu, mentorul junimiștilor apelează la rîndul său la o 

concepție de ordin cauzal, punînd pe seama eredității genialitatea 

poetului: „ce a fost și ce a devenit Eminescu este rezultatul geniului său 

înnăscut, care era prea puternic în a sa proprie ființă încît să-l fi abătut 

vreun contact cu lumea de la drumul său firesc.” (Maiorescu, 1966: 460). 

În tabloul genialității se înscrie și nebunia pe care Maiorescu o tratează, 

aproximativ, în spiritul tradiției germane a mitului „tînărului geniu”. 

Nebunia, observă criticul, „al cărei germen era din naștere, îndreptat 

întrucîtva la începutul anului 1884, dar degenerat în forma lui etică și 

intelectuală, apucat din nou de nemiloasa fatalitate ereditară” (Ibidem), se 

intersectează cu inteligența poetului. Susan Sontag creionează în Boala ca 

metaforă o dimensiune a maladivului din perspectivă romantică, iar ceea 

ce constată este că în secolul al XIX-lea boala era văzută ca o „expresie a 

eului lăuntric” (Sontag, 1995: 43). Mihai Zamfir, de altfel, situează 

nebunia eminesciană în descendența geniului înnăscut (Zamfir, 1989: 

238). Sontag face, pe urmele lui Novalis, o teorie a bolii care 

individualizează (Sontag, 1995: 33), iar acest aspect interesează mai ales 

în legătură cu întrebarea pe care Tudurachi o adresează în finalul studiului 

său: „De ce trebuia să fie singur? De ce, după mulți ani de largă toleranță 

față de seria autorilor «geniali», societatea a decis brusc să restricționeze 

utilizarea cuvîntului […]?” (Tudurachi, 2016: 213). Întrebarea se 

dovedește mai mult decît legitimă; în fond ce îl singularizează pe 

Eminescu între scriitori români? Exegeza a oferit de-a lungul timpului o 

serie de explicații plauzibile, unele în acord cu trăsăturile mitului 

eminescian, direcție propusă, am văzut deja, de Maiorescu care sugera, în 

spiritul filosofiei idealiste, o explicație de tip determinist, iar altele în 

concordanță cu intenția de a reconstitui imaginea lui Eminescu. 

Cum publicul poetului este deja familiarizat cu atașamentul acestuia 

față de Schopenhauer, de bun-simț ni se pare să facem cîteva precizări 

referitoare la concepția despre geniu a filosofului, nu fără a puncta în 

treacăt și cîteva dintre ideile lui Kant, mai ales că în Lumea ca voință și 
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reprezentare Schopenhauer îl consideră un „prețios inspirator” al 

sistemului său filosofic. «Geniul – afirmă Kant – este talentul (darul 

natural) care dă regulă artei. Deoarece talentul, ca facultate productivă 

înnăscută a artistului, aparține el însuși naturii, s-ar putea spune că și 

geniul este dispoziția înnăscută a spiritului (ingenium) prin care natura dă 

reguli artei.» (Vianu, 1966: 76). Ceea ce vrea de fapt să spună Kant este 

că geniul, înțeles ca talent, nu trebuie să urmeze vreun set de reguli 

(neascultarea, asemănarea cu păcatul primordial). Se comportă ca un 

rebel pentru că își dorește să fie original, deci să devină un „exemplar” în 

domeniul artei, însă refuză statutul de idol, de obiect al imitației – 

ispitește, dar scopul său rămîne acela de a stimula apariția altor genii. Nu 

în ultimul rînd, geniul kantian devine un creator de «reprezentări ale 

imaginației care dau mult de gîndit, fără ca vreo gîndire determinată, 

adică un concept, să le fie adecuat.» (Ibidem: 76-78). O teorie a 

genialității care activează doar în domeniul artei face și Schopenhauer în 

Lumea ca voință și reprezentare, susținînd că operele unui geniu trebuie 

să emane excelență și profunzime pentru a fi socotite ghiduri. Datoria sa 

este de a traduce realitatea inaccesibilă umanității: „Materia este aceeași 

în ambele capete, dar gradul de perfecțiune pe care îl atinge fiecare din 

ele, este cel care determină gradul de inteligență.” (Schopenhauer, 1972: 

7, 205). Schopenhauer va face apologia inteligenței excesive, separînd-o 

de voință, adică de nevoile existenței, geniul său atingînd senilitatea 

(Vianu, 1966: 85-86). Este vorba de demență, de boala care, conchide 

Sontag, „aduce conștiința într-o stare de iluminare paroxistică” (Sontag, 

1995: 36-37). 

Revendicîndu-se de la personalitatea eroilor goetheeni (Werther, 

Egmont), figura geniului începe să prindă contur în Germania de sfîrșit de 

secol XVIII, urmînd să ia cu asalt și alte spații, printre care și cel 

românesc. Odată cu împămîntenirea acestui mit, trebuia căutat degrabă un 

personaj care să intre, în termenii lui Mircea Eliade, în rolul de „model 

exemplar” și cine altcineva ar fi fost mai potrivit la acea oră să 

corespundă dezideratelor mitului „tînărului geniu” în afară de Eminescu? 

(Zamfir, 1989: 230-238). 

Analizînd fondul mitului geniului romantic, Mihai Zamfir trece în 

revistă cîteva trăsături pe care le discută în paralel cu biografia și opera 

poetului și pe care le vom pune în legătură cu interpretările mai recente, 
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tocmai pentru a avea acces la o perspectivă integratoare asupra imaginii 

geniului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

La 1889, Maiorescu afirma despre Eminescu că „nimic din cele ce-

și întipărise vreodată nu-i mai scăpa (nici chiar în epoca alienației 

declarate), încît lumea în care trăia el după firea lui și fără nici o silă era 

aproape exclusiv lumea ideilor generale ce și le însușise și le avea pururea 

la îndemînă” (Maiorescu, 1966: 461). Iată deci o primă anticipare a 

statutului de Homo universalis, statut care în viziunea lui Fr. Schlegel 

intră în constituția geniului (Vianu, 1966: 81). Student fiind, la Berlin, 

poetul se cultivă cu acribie: studiază nu doar filosofia și istoria, dar 

frecventează și cursurile de drept, fizică, economie, geografie sau 

fiziologie; e interesat de sanscrită și de teoria religiilor, fără a neglija însă 

egiptologia. Iar dacă tot am invocat aici perioada berlineză, amintim, pe 

urmele Ilinei Gregori, că înstrăinarea lui Eminescu față de mediu, pusă pe 

seama mutării la Charlottenburg, nu ține neapărat de impulsurile acestuia 

de a se izola pentru a da glas, asemenea geniului schopenhauerian, unor 

universuri poetice de neînțeles. Din contră, avem de-a face cu un 

Eminescu ancorat în realitate (referința la reforma monetară din 

Bismarqueri de marcă falsă), trivial (Din Berlin la Potsdam -  C-am 

plecat de dimineață/Cu un taler și doi groși.../Și de gît cu blonda Milly, 

C-ochi albaștri, buze roși.), conștient de ce se petrece în jurul său, dar 

care, asemenea altor berlinezi, căuta liniștea pe care orașul furnicar le-o 

furase (Gregori, 2009: 49, 28-47).  

Pe linia ipotezei înaintată de Zamfir – Eminescu e un geniu pentru 

că opera sa nu poate fi egalată (Zamfir, 1989: 235) – se înscrie și cea a lui 

Lucian Boia care în Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea și 

desfacerea unui mit susține că poetul este o „construcție” care poartă pe 

umerii săi „complexele culturii românești”. Eminescu devine astfel un 

Hristos al neamului, asigurîndu-i acestuia intrarea în universalitate (Boia, 

2015: 30). Pornind de la argumentele celor doi universitari, ne interesează 

acum în ce fel o perspectivă world literature poate să aducă un plus de 

inedit în raport cu mitul „tînărului geniu”. Nu vom insista asupra 

diferențelor dintre poetul național Mihai Eminescu și ceilalți poeți 

naționali, așa cum apar ele în eseul lui Andrei Terian, Mihai Eminescu: 

National Mythology to the World Pantheon, ci ne vom opri direct la 

statutul transnațional al autorului Luceafărului, mai exact asupra 

dimensiunii experimentale a travaliului său literar. Cu tot entuziasmul 
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față de cultura lumii, intenția lui Eminescu nu a fost niciodată, cum poate 

s-ar crede, aceea de a depăși prestigiosul – cel  mult întreține o relație de 

discipolat cu marile voci: experimentează pe tiparele clasice, împrumută 

din Shakespeare sau Goethe, dar își abandonează proiectele atunci cînd 

ele devin tributare vreunui model consacrat (Terian, 2017: 39-41). Ceea 

ce observă însă criticul este că, influențat fiind de Schopenhauer, 

Eminescu caută să integreze în folclorul românesc frînturi de literatură 

indiană cultă (Ibidem: 48) – importă material exotic, dar totodată îl face 

românesc. „Eminescu, conchide Terian, looks for the nation but finds the 

world […]. And he does not just find it; he embraces it as his «national» 

tradition” (Ibidem: 48). În lectura lui Terian, geniul eminescian pare a se 

vădi în raport cu statutul de scriitor național obținut tocmai prin 

disponibilitatea de a vedea ceea ce e dincolo de națiune. Ne interesează 

totodată dacă acest brand  fondat în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea poate fi exportat și de ce nu, să atingă statutul de sfînt 

cultural, cum vedem că s-a întîmplat cu Shakespeare, Dante,  Hugo etc. 

Grăitor, în acest sens, este studiul Eminescu explicat fratelui meu în care 

este tratat rebrandingului. Exportul însemna, în primul rînd, traducere – 

aspect care le-a dat mari bătăi de cap contemporanilor. Eminescu 

experimentează în plan lingvistic, el tinde spre înnoirea limbajului, 

anticipează, cum am spune în termenii lui Saint-Simon, firescul de secol 

XX. Este vorba despre puterea intuitivă a poeziei eminesciene despre care 

vorbește Maiorescu în articolul său: «Pe cît se poate omenește prevedea, 

literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile 

geniului lui, și forma limbei naționale, care și-a găsit în poetul Eminescu 

cea mai frumoasă înfăptuire pînă astăzi, va fi punctul de plecare pentru 

toată dezvoltarea viitoare a vestmîntului cugetării românești.» (Bot, 2012: 

230-231). Intervine apoi ambiguitatea pe care o traducere ar suprima-o, 

motiv pentru care opțiunile pentru export ar deveni poeziile mai puțin 

valoroase, deci neinteresante pentru cititorul de profesie. (Ibidem: 231-

232). 

În varianta românească a imaginii geniului de secol XIX intră atît 

figura angelică, simptom al destinelor excepționale, cît și iubirea pentru 

Veronica Micle (Zamfir, 1989: 238-242). Referitor la cea din urmă, G. 

Călinescu subliniază în Eminescu și dragostea că Veronica Micle a 

reprezentat un „mit erotic” sau „o necesitate sufletească în clipele de 

inacțiune sentimentală”: „Veronica era o creațiune a idealismului său 
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pasional, și el ar fi putut pune foarte bine scrisorile la cutie, fără adresă, 

cîtă vreme tumultul său afectiv era exprimat” (Călinescu, 1998: 267). 

Dincolo de reflecțiile criticului pe marginea ocultismului și a 

esoterismului, poate cel mai important aspect care-l califică pe Eminescu 

să ocupe poziția de geniu, spune Zamfir, este faptul că însuși poetul s-a 

considerat unul (Zamfir, 1989: 240-245). Afirmația are totuși punctele ei 

nevralgice, Ioana Bot polemizînd cu exegetul pe această temă. Profesorul 

bucureștean își explică teoria apelînd la un exemplu accesibil tuturor: 

Luceafărul, sinteză a viziunii eminesciene despre geniu, care se comportă 

ca autobiografie (Ibidem: 245). Ioana Bot, pe de altă parte, invocă ca prim 

contraargument al automitizării tendința lui Eminescu de a portretiza 

geniul în acord cu viziunea romantică. Apoi, nu numai că poetul nu era un 

adept al cultului personalității, dar dacă într-adevăr ar fi vrut să se impună 

posterității, atunci ar fi folosit mijloace mai discrete. Și nu în ultimul rînd, 

de ce nu putem accepta că textele așa-zis autobiografice se pot defini și în 

raport cu dorința lui Eminescu de a oferi publicului literatură accesibilă? 

(Bot, 2001: 34-36). Tot în Mihai Eminescu, poet național român, intrăm 

în contact cu ideea de geniu în ipostaza de tribun al națiunii, de poet care 

milita pentru „recunoașterea unei identități românești în provinciile 

aparținînd încă Imperiului Austro-Ungar”, invocat fiind în acest sens și 

atașamentul poetului față de Transilvania, datorat în principiu, participării 

sale la activitățile studențești care se organizau în universitățile Imperiului 

(Ibidem: 47-49). 

S-a ajuns într-un punct în care toate aceste interpretări pe marginea 

excepționalismului poetului, a acestui „opiu al națiunilor mici”, cum 

spunea Terian (Terian, 2017: 37), să fie greu de situat. Fie ele venite din 

sfera mitului eminescian, fie nu (Tudurachi, 2016: 214), cert e că la noi 

geniul își trage sevele din toate aceste semnificații. Geniul, afirmă 

Tudurachi, trebuie privit dintr-o perspectivă a singularității: Eminescu e 

mare, iar aici intră în scenă abordarea lui Iulian Costache, pentru că 

realitatea ajunge să imite opera (Ibidem). În spijinul acestei teorii a 

„mimesisului răsturnat”, Iulian Costache invocă ceremonialul funerar cu 

tot cu mărturia lui Maiorescu: „În biserica Sf. Gheorghe-Nou coșciugul 

deschis al lui Eminescu era încins cu crengi de tei, în amintirea poeziilor 

lui parfumate cu flori de tei. Am rupt o frunză de la coșciug și pentru tine 

și ți-o trimit aici.”. De prisos ne pare să insistăm asupra episodului post-

mortem al confirmării genialității poetului prin examenul creierului. 
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(Costache, 2008: 214-217) sau asupra ororilor comunismului, perioadă 

cînd imaginea geniului eminescian a fost pusă pe aceeași treaptă cu cultul 

lui Ceaușescu. Să nu mai vorbim despre propunerea unora de a-l 

sanctifica în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, mai ales că portretul 

acestuia stătea la loc de cinste în Biserica Sf. Spiridon din Comănești 

(Bot, 2001: 76-77). 

Regimul de funcționare a geniului este unul variabil în secolul al 

XIX-lea. Ce sau cine era geniu? Am văzut deja că în prima jumătate a 

acelui secol facultățile comune (auzul, văzul) făceau parte din definiția 

conceptului. Apoi instanța genialității a devenit o soluție (el promitea și 

mobiliza), ca apoi să se transforme în tehnică (literatura care îmbracă 

forma limbajului comun). În continuare, geniul ia forma nimicului 

productiv, arogîndu-și în cele din urmă dreptul de a se afla la conducere. 

Apare în peisaj Eminescu, iar odată cu el eticheta de geniu care fusese 

pusă unor înaintași începe să dispară treptat. Statutul său de autor genial 

este atît de covîrșitor încît nu credem să existe în viitor scriitori dornici să 

fie puși pe aceeași treaptă cu Eminescu (teama de penibil).  

De ce e Eminescu genial? Pentru că a devenit indispensanil, pentru 

că stă în construcția noastră să venerăm și să adorăm, pentru că reprezintă 

în primul rînd o creație a poporului, pentru că noi l-am transformat în 

geniu și pentru că, în continuare, credem în acest efort comun. L-am găsit 

mai mult decît potrivit pentru mitul german al „tînărului geniu” și am 

văzut încă din timpul vieții că opera lui are potențial. Întrebarea nu este 

de ce poporul a atribuit poetului statutul de geniu, ci ce îl face cu adevărat 

geniu în ochii cititorului. 
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Eminescu and the image of the genius in the Romanian culture of 

the nineteenth century  
 

Abstract  
Starting from Adrian Tudurachi’s critical study, The Genius 

Factory. The Birth of a Productivity Myth in the Romanian Culture 

(1825-1875), our research will investigate the way in which the notion of 

genius is perceived throughout the 19th century. Although it was initially 

understood as an individual’s capacity to create literary texts using the 

sense of sight or hearing, this concept has undergone a series of changes 

which act in accordance with the dogmas of the times – tabula rasa, 

Saint-Simonianism, the Romantic figure of the genius, and so on. Is there 

a relation between Eminescu and all these senses? And why Eminescu? 

We tried to find an answer to these questions. 

Key-words: genius, Adrian Tudurachi, latency, literature, 

eminescian myth. 



 

EMILIA MERCE 

Master I, Timișoara 

Limba cumpenei: între clasic și digital 

Scurtă introducere 

Mutațiile socio-culturale înregistrate de la un veac la altul, sau 

poate și într-un ritm mai alert, ilustrează în fapt persistența unei structuri 

comune – structura narativă a omului –, neschimbată substanțial, ci doar 

actualizată în funcție de contextul dat. Așa se explică nevoia omului de 

legitimare în raport cu celălalt. Dinamizarea socio-culturalului este 

susținută așadar de relația stabilită între identitate și alteritate. Astfel, 

inclusiv identitățile naționale se vor articula în funcție de o dialectică a 

diferențierii.  

Deși este un construct, identitatea națională este considerată un dat 

necesar afirmării și dezvoltării. În acest sens, figurile emblematice vor fi 

înscrise într-un tipar al unității și unicității naționale, întrucît 

„Singularitatea și repetiția creează astfel figuri caracteristice.” (Mauron, 

2001: 209). Mai mult decît atît, narațiunile cu teză identitară caută 

prelungiri în actele de creație, cele din urmă părînd a fi extensiuni ale 

unei idei prezente, înrădăcinate puternic în felul de a gîndi al unei 

comunități. Din acest punct de vedere, mitul „este clădit din informații, 

dintr-o necesitate internă, din exigențe și date exterioare” (Caillois, 2000: 

16), iar determinările sociale ale acestuia „liniștesc, reconfortează, sau 

inspiră teamă.” (Ibidem: 29). Indiferent de impactul pe care mitul îl are 

asupra individului, este cert faptul că omul va manifesta fie o atitudine de 

acceptare, fie una de negare în raport cu acesta.  

Observînd că în spațiul cultural românesc cele două atitudini 

coexistă, se suprapun, se exclud sau se validează reciproc, în lucrarea de 

față vom urmări felul în care receptarea lui Eminescu din ultimele decenii 

este un factor în perpetuarea mitului eminescian. Nu vom aborda 

direcțiile hermeneutice impuse de exegeză, ci vom analiza în ce măsură 

biograficul suscită atît cititorul, cît și istoricul sau criticul, care realizează 

studii în acest sens. De altfel, vom urmări felul în care este construit 

discursul despre Eminescu atît în mediul online, cît și în formatele fizice. 
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Mitizarea și demitizarea lui Eminescu sînt două direcții care rezidă 

pe de o parte într-o atitudine comună – resuscitarea trecutului prin 

potențialitatea viitorului –, iar pe de altă parte, în dinamica socio-

culturalului. Dacă mitizarea se dezvoltă într-un context în care nevoia de 

legitimare devine o preocupare generală, demitizarea este reversul: 

aceasta include totalitatea formelor de inovare, în diferitele paliere ale 

socialului, dar mai ales se naște din nevoia de autenticitate în raport cu 

propria identitate culturală. Contează așadar actul facerii în sine, fie că 

sîntem solidari mitizării, fie demitizării. Important devine și modul în 

care aceste procese sînt articulate în spațiul public, avînd în vedere că 

societatea caută mai degrabă spectaculosul decît veridicul. De aceea, 

atenția nu va fi canalizată doar înspre ceea ce se spune, ci și înspre cum se 

spune, întrucît devin din ce în ce mai importante modalitățile discursive 

decît factualul. 

 

Mai întîi a fost cartea 

Privind din această perspectivă, este necesar să analizăm în ce 

măsură studiile despre mitul Eminescu explică nașterea acestuia sau, 

dimpotrivă, alimentează mitul deja creat. Trebuie observat, de altfel, dacă 

studiile de acest tip oferă noi direcții de cercetare sau vin în continuarea 

unora deja conturate. Raportîndu-ne la cîteva lucrări, apărute în ultimele 

două decenii, vom constata că acestea nu rezolvă în fond problema 

mitului eminescian. Nu sînt inovative în ceea ce privește actul receptării, 

ci sînt în fapt texte descriptive, care urmăresc diacronic raportul eu 

biografic-eu creator pe de o parte, iar pe de altă parte, creările și 

deturnările unor schematisme de receptare a mitului Eminescu. Dacă 

Lucian Boia în studiul Mihai Eminescu, românul absolut: facerea și 

desfacerea unui mit abordează cazul Eminescu din perspectiva impactului 

acestuia asupra socialului, fapt consemnat și în lucrarea coordonată de 

Ioana Bot: „Mihai Eminescu, poet național român” – istoria și anatomia 

unui mit cultural, Iulian Costache în Eminescu: Negocierea unei imagini 

– construcția unui canon, emergența unui mit – sau Ilina Gregori în Știm 

noi cine a fost Eminescu?: Fapte, enigme, ipoteze se preocupă de 

explicarea mitului Eminescu prin însăși opera acestuia.  

În definitiv, prin astfel de studii „S-a dovedit [...] că mentalul social 

(imaginarul social), deși ieșit de sub înrîurirea diversiunilor ceaușiste, a 

continuat să fie vizitat de iluzii și să proiecteze mitologic.” (Negrici, 
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2008: 7). Există așadar în mentalul colectiv românesc o nevoie continuă 

de afirmare. În acest context, mitizările sînt procese menite să elimine 

spaima în fața alterității. Însă, miturile culturale sînt produse mai degrabă 

ale trăirii, ale sentimentului decît ale rațiunii. Acestea formează „noi 

comportamente colective; ele structurează și restructurează grupurile 

etnice, grupările sociale și politice, integrînd și reintegrînd individul cu 

firești tentații anarhice.” (Ibidem: 16). 

Cu toate că acuză încă din primele rînduri prezența atît a unei „crize 

de informație” (Gregori, 2008: 9), cît și a unei deficitare receptări a 

biograficului, Ilina Gregori construiește, pe parcursul studiului său, 

portretul lui Eminescu din perioada berlineză prin analizarea poemelor 

scrise de poet în acea vreme. Autoarea observă că acestea reflectă explicit 

atitudinea lui Mihai Eminescu cu privire la experiența berlineză. Textul 

prezintă așadar în subsidiar, după cum afirmă și Mauron, mitul personal 

al scriitorului. Eul creator, eul social și inconștientul sînt, în acest caz, cei 

trei factori de care a depins crearea mitului personal. Ilina Gregori își 

structurează, din acest punct de vedere, discursul despre Eminescu ținînd 

cont de prezența celor trei factori. De aceea, exegeta acordă atenție 

portretizării Berlinului de secol XIX, întrucît „acceptînd această 

deschidere a eului spre lume, neverosimilă pentru individul «normal», ne 

apropiem tocmai de misterul genialității.” (Ibidem: 9). Avînd în vedere că 

în demersul inițiat de Gregori socialul, politicul, economicul și, cu 

precădere, cultural-literarul substituie golurile biografice, însăși autoarea 

propune termenul de „parabiografie în ambianța social-politică și 

culturală a personajului.” (Ibidem). 

Depășirea mitului Eminescu este o preocupare subiacentă la Ilina 

Gregori, însă pentru Lucian Boia este obiectivul principal cu toate că 

textul arată contrariul, întrucît Boia evidențiază de fapt factorii care au 

contribuit la perpetuarea mitului Eminescu. Facerea și defacerea unui mit 

trebuie înțelese drept două procese congruente, care schematizează 

discursul despre mitul lui Eminescu. De aceea, depășirea mitului 

Eminescu nu se poate realiza în contextul în care se revine constant la 

explicarea acelorași tipare de gîndire. Dacă Mauron afirmă că „mitul 

traduce astfel, în felul său, procese psihice profunde, el trebuie să aibă o 

geneză” (Mauron, 2001: 210), Lucian Boia subliniază că „Geneza 

oricărui mit presupune o emoție împărtășită.” (Boia, 2015: 16). În acest 

sens, Boia identifică două surse ale empatiei pentru Eminescu: emoția 
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generată de opera în sine, respectiv emoția generată de ultimii ani de viață 

ai poetului, puși sub semnul nebuniei, întrucît „Bătălia mitologică s-a 

desfășurat, nu mai puțin intens în jurul fondului psihologic și 

comportamental al poetului.” (Ibidem: 111).  

De altfel, istoricul surprinde faptul că mitizarea lui Eminescu s-a 

realizat progresiv, existînd însă momente-cheie, care au legitimitat actul 

mitizării. Faptul că „Școala îl adoptă repede: cu superlativele de rigoare, 

dar și cu rezervele deja știute, care se vor dovedi persistente în mediul 

didactic.” (Ibidem: 32), implică și o familiarizare în masă cu textele lui 

Eminescu. Mai mult decît atît, demersurile inițiate de Maiorescu de a-i 

publica textele în volum consolidează mitul acestuia. La acestea se 

adaugă momentul depunerii lăzii cu manuscrisele poetului de către 

Maiorescu la Academie. Publicarea în volum și scoaterea la lumină a 

manuscriselor vor ilustra așadar două ipostaze ale aceluiași poet: 

„«Primul» Eminescu era universal și pesimist. «Noul Eminescu», 

dimpotrivă, este național și încrezător în destinul nației.” (Ibidem: 61).  

Potrivit lui Boia, nu a existat momentul Eminescu, căci, de-a lungul 

vremii, poetul a fost apreciat și contestat în egală măsură. De aceea, 

„Deschis spre toate orizonturile, Eminescu ajunge să fie al tuturor.” 

(Ibidem: 65). Astfel explică istoricul poziționarea fiecăruia în raport cu 

Eminescu. Chiar dacă detractorii îi imputau lui Eminescu faptul că „A 

preluat un sentiment străin, care n-ar fi trebuit să aibă adepți în spațiul 

românesc.” (Ibidem: 45) – pesimismul –, de fapt aceștia întăresc prin 

negare mitul Eminescu. Depășirea mitului Eminescu nu se realizează 

așadar prin contestarea vehementă a actului artistic al poetului, susține 

Lucian Boia, dar nici prin vehicularea acelorași strategii de lectură 

precum cele impuse de școală, de sistemele politice totalitare. Realizînd o 

radiografie a receptării lui Eminescu în spațiul socio-cultural, Boia 

observă că atît autohtoniștii, cît și europeniștii (aici sînt incluși cei care 

valorizează universalitatea, considerînd că actul artistic nu trebuie izolat 

prin granițe, ci trebuie să existe o liberalizare a ideilor) își construiesc 

discursul pornind de la Eminescu. Observăm că Boia nu enunță prin 

studiul său poziția sa în raport cu mitul Eminescu, ci adoptă o poziție 

neutră. În acest fel, Lucian Boia nu reușește să se impună între 

cercetătorii care acordă o mare importanță studiilor culturale, întrucît 

istoricul român nu exprimă clar direcția în care se îndreaptă prin lucrarea 

de față. 
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Dacă Lucian Boia își organizează studiul despre mitul Eminescu în 

funcție de un joc al dublului inclus (detractori versus susținători, 

autohtoniști-europeniști, primul Eminescu-noul Eminescu, al tuturor-al 

nimănui, național-universal etc.), Iulian Costache postulează o formulă 

identitară, redusă la jocul între mască și sosie, context în care afirmă, 

parafrazîndu-l, că opera epigonică nu este decît un substitut ratat. La fel 

cum o va face și Ioana Bot în lucrarea pe care o coordonează, și Costache 

subliniază că Eminescu ilustrează o problematică generală: aceea a 

necesității validării ca nație prin artă. În ceea ce o privește pe exegeta 

Ioana Bot, aceasta enunță că „a vorbi despre Eminescu (mai ales) în clișee 

trădează persistența unei probleme de raportare a noastră, a culturii 

românești în genere, la modelul său dominant; nu trăim o depășire a 

modelului, ci o incapacitate (încă) de a ne detașa de el.” (Bot, 2001: 12).  

Astfel, mitul personal explică, mobilizează, ancorează și, mai mult 

decît atît, legitimează. De aceea, Ioana Bot evidențiază că mutațiile din 

literatura și cultura română transgresează mitul Eminescu, întrucît „de 

fiecare dată cînd poezia românească a secolului XX s-a pregătit de o 

schimbare esențială (viziune, epistemă etc), ea s-a reîntors la poezia lui 

Eminescu pentru a-și legitima prin ea mutația.” (Ibidem: 38). În acest 

registru se va raporta și Florin Oprescu în studiul (In)actualitatea lui 

Eminescu, unde urmărește felul în care modelul eminescian „contribuie la 

generarea unei sensibilități moderne în poezia noastră de secol XX” 

(Oprescu, 2010: 15), evidențiind „efectele catalizei unui model vechi.” 

(Ibidem: 17). De altfel, explică Ioana Bot, fiecare criză socio-culturală 

este depășită prin Eminescu. Acesta nu mai e doar poetul, el primește 

uneori valențe profetice, iar alteori devine personaj într-o narațiune.  

Chipurile eminesciene, prezente în comunitățile discursive, sînt cele 

ale întemeietorului, ale geniului, ale victimei sau ale salvatorului. Pus sub 

semnului chipului, textul supralicitează biograficul, de unde va rezulta 

implicit spectaculosul. Într-adevăr, discursul Ioanei Bot elimină clișeele, 

însă determină și o reorganizare a mitului, susținută de subtextul biografic 

al textului, motiv pentru care „Ca și (sic!) construct identitar, Eminescu 

este un nume în interiorul căruia acceptăm, mascate, valori, atitudini, 

procese respinse, poate, altminteri, în mod rațional. Dacă ele diferă de la 

o epocă la alta, felul cum se schimbă rămîne însă același.” (Bot, 2001: 

106). Din acest punct de vedere, atît biografia, cît și opera lui Eminescu 

devin un sistem de gîndire comun, integrator.  
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Revizitarea biografiei lui Eminescu prin resemantizarea textului sau 

prin refacerea atmosferei de secol XIX românesc sau berlinez contribuie 

în fapt la remitizarea acestuia. Studiile celor patru intenționează să 

prezinte un Eminescu actual, care răspunde nevoii prezente de 

diferențiere, de detașare de celălalt prin cultură. Deși am ilustrat felul în 

care discursul despre Eminescu se articulează în contemporaneitate, doar 

în cîteva lucrări, totuși putem observa că acesta nu prezintă mutații în 

raport cu discursul despre Eminescu din veacul trecut (de pildă studiul lui 

Călinescu – Viața lui Mihai Eminescu, a cărui importanță și actualitate 

rămîn necontestate), fiind reluate aceleași subiecte tari. 

 

Digitalizarea: mutații ale discursului despre Eminescu 

Interesul pentru Eminescu este semnalat în ultimele două decenii și 

în mediul virtual printr-o serie numeroasă de articole, bloguri, site-uri, 

pagini pe rețelele de socializare, care contribuie necontenit la nașterea 

unui nou Eminescu: e-Eminescu. Actualizarea lui Eminescu în mediul 

online prezintă însă sincope. Discursul este cel mai adesea lipsit de 

substrat științific, e dezarticulat, e eliptic și este orientat înspre a crea 

senzaționalul. Acesta este construit din inerție și emerge din mitul 

Eminescu în două direcții: reactualizarea dimensiunii biografice, pe de o 

parte, iar pe de altă parte, sistematizarea receptării textelor eminesciene 

prin promovarea unor grile de interpretare devenite clișeu.  

Însă, recuperarea lui Eminescu în online este riscantă și se înscrie în 

ceea ce putem numi subcultură prin simplul fapt că e trivializat. 

Supralicitările, uneori chiar naționaliste, elogierile sau caricaturizările 

(vezi pagina de facebook Mihai Eminescu
1
), asocierile lingvistice, 

specifice limbajului cool, creează un discurs superficial, fie că e 

reprezentat de text, fie prin memes
2
, ratîndu-se astfel esențialul. 

Totodată, discursul din online nu prezintă variațiuni în ceea ce 

privește tematica, întrucît remarcăm faptul că sînt reluate aceleași tipare 

referitoare la receptarea lui Mihai Eminescu, drept model central al 

culturii române. La o simplă căutare pe Google, rezultatele propun 

                                                 
1
 https://www.facebook.com/Mihai-Eminescu-23143872803/, accesat în data de 

4.08.2019. 
2
 Vezi https://diez.md/2015/01/15/foto-au-fost-odata-ca-n-povesti-meme-uri-cu-

eminescu/, accesat în data de 19.05.2019. 

https://www.facebook.com/Mihai-Eminescu-23143872803/
https://www.facebook.com/Mihai-Eminescu-23143872803/
https://diez.md/2015/01/15/foto-au-fost-odata-ca-n-povesti-meme-uri-cu-eminescu/
https://diez.md/2015/01/15/foto-au-fost-odata-ca-n-povesti-meme-uri-cu-eminescu/
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formulări de tipul: „Mihai Eminescu. Tot ce nu știai despre Luceafărul 

poeziei românești”
3
, „Cei mai negri ani din viața lui Eminescu”

4
. Noul e-

Eminescu rezultă astfel în urma unei mecanizări a gîndirii, care produce o 

denaturare a mitului Eminescu prin faptul că se revine la aceleași 

formulări. Așadar, nu se realizează decît imposibilitatea depășirii 

granițelor interpretative, întrucît este eliminat seriosul. Totul devine o 

joacă inconștientă, care întreține dorința de amuzament. Însă, ceea ce se 

evidențiază este ridicolul situației, lipsa de documentare și, mai ales, 

neimplicarea. Eminescu rezistă totuși în online prin strategia discursivă 

construită, astfel încît implicațiile erotice din viața poetului, cauzele 

morții sînt principalele subiecte care suscită cititorul, aflat în căutarea de 

senzațional, acesta empatizînd cu subiectul (vezi Eminescu, mon amour
5
 

sau Mihail Eminescu – Fragmentarium
6
). Eminescu devine astfel un 

factor al dezinhibării autorului în fața unui public virtual.  

Totodată, constructele discursive din online nu mai incită decît prin 

titluri explozive (vezi articolul apărut pe site-ul Historia
7
), menite să 

manipuleze prin spectaculosul enunțărilor și nu prin veridicitatea 

afirmațiilor. De altfel, discursul din mediul online își revendică 

autonomia și, deopotrivă, importanța prin accesul garantat la informație, 

fie ea și una minimală. Trebuie remarcat și faptul că discursul din online 

poate să fie și un act conștient, context în care un astfel de discurs 

rivalizează scrierea tradițională. Construit în scopul de a reface imaginea 

lui Eminescu, acesta intenționează să acopere întreaga arie de interes pe 

care a semnalat-o poetul însuși prin activitatea desfășurată (vezi pagina 

                                                 
3
 https://www.libertatea.ro/stiri/mihai-eminescu-169-de-ani-de-la-nasterea-lui-

2514074, accesat în data de 29.07.2019. 
4
 https://adevarul.ro/locale/botosani/cei-mai-negri-ani-viata-eminescu-poetul-batea-

mai-rau famate-carciumi-ataca-femeile-strada-umbla-imbracat-vagabond 

1_59d218005ab6550cb8bc9307/index.html, accesat în data de 29.07.2019. 
5
 http://eminescu-mon-amour.blogspot.com, accesat în data de 17.05.2019. 

6
 http://mihaileminescu.blogspot.com/, accesat în data de 17.05.2019. 

7
 https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/cum-era-cu-adevarat-mihai-

eminescu-secretele-geniului-sindromul-bipolar-mania-depresia-si-vocea-care-cucerea, 

accesat în data de 17.05.2019. 

https://www.libertatea.ro/stiri/mihai-eminescu-169-de-ani-de-la-nasterea-lui-2514074
https://www.libertatea.ro/stiri/mihai-eminescu-169-de-ani-de-la-nasterea-lui-2514074
https://adevarul.ro/locale/botosani/cei-mai-negri-ani-viata-eminescu-poetul-batea-mai-rau%20famate-carciumi-ataca-femeile-strada-umbla-imbracat-vagabond%201_59d218005ab6550cb8bc9307/index.html
http://eminescu-mon-amour.blogspot.com/
http://mihaileminescu.blogspot.com/
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/cum-era-cu-adevarat-mihai-eminescu-secretele-geniului-sindromul-bipolar-mania-depresia-si-vocea-care-cucerea
https://centruleminescubm.wordpress.com/
https://www.libertatea.ro/stiri/mihai-eminescu-169-de-ani-de-la-nasterea-lui-2514074
https://www.libertatea.ro/stiri/mihai-eminescu-169-de-ani-de-la-nasterea-lui-2514074
https://adevarul.ro/locale/botosani/cei-mai-negri-ani-viata-eminescu-poetul-batea-mai-rau%20famate-carciumi-ataca-femeile-strada-umbla-imbracat-vagabond%201_59d218005ab6550cb8bc9307/index.html
https://adevarul.ro/locale/botosani/cei-mai-negri-ani-viata-eminescu-poetul-batea-mai-rau%20famate-carciumi-ataca-femeile-strada-umbla-imbracat-vagabond%201_59d218005ab6550cb8bc9307/index.html
https://adevarul.ro/locale/botosani/cei-mai-negri-ani-viata-eminescu-poetul-batea-mai-rau%20famate-carciumi-ataca-femeile-strada-umbla-imbracat-vagabond%201_59d218005ab6550cb8bc9307/index.html
http://eminescu-mon-amour.blogspot.com/
http://mihaileminescu.blogspot.com/
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/cum-era-cu-adevarat-mihai-eminescu-secretele-geniului-sindromul-bipolar-mania-depresia-si-vocea-care-cucerea
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/cum-era-cu-adevarat-mihai-eminescu-secretele-geniului-sindromul-bipolar-mania-depresia-si-vocea-care-cucerea
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Centrului Academic Internaţional Eminescu
8
 sau pagina Memorialului 

Ipotești
9
). 

 

Concluzii  

Așadar, privind în ansamblu, discursul despre mitul Eminescu din 

ultimele două decenii se înscrie în tiparele celui conturat în veacul trecut. 

Dacă discursul semnalat prin studii critice este analitico-descriptiv și se 

articulează pornind de la lucrări semnificative pentru secolul XX, cel din 

online redă, cel mai adesea, idei-copie, autenticitatea unui astfel de 

discurs fiind susținută doar de modalitățile de redare ale acestuia, și nu de 

fapte. Rezultă de aici că limba cumpenei va deveni un termen-umbrelă, 

care va cuprinde totalitatea variabilelor discursive în ceea ce privește 

crearea, acceptarea, contestarea, resemantizarea, precum și reafirmarea 

mitului Eminescu. Totodată, deși accesul la resurse ar trebui să formeze 

cititori instruiți, totuși se petrece contrariul: cititul devine un proces 

mecanic, care se reduce la memorare și reproducere de structuri-tip pe de 

o parte, iar pe de altă parte, cititul înscrisurilor este înlocuit de imagine, 

de simbol.  

Mitul Eminescu este un construct identitar și cultural menit să 

ofere, pe o parte, coerență esteticilor viitoare, iar pe de altă parte sporește 

gradul de coeziune socio-culturală, întrucît într-un anume moment fiecare 

va reveni la Eminescu, fie acuzîndu-l, fie apărîndu-l. De altfel, chiar dacă 

discursul actual din online despre Eminescu este unul mai degrabă de 

popularizare, de empatizare, în fapt prezența acestuia sugerează că poetul 

romantic continuă să fie un reper cultural de mare însemnătate, astfel încît 

„Sentimentul difuz al primejdiei și sentimentul vacuității și al frustrării 

domină, simultan sau ușor decalat” (Negrici, 2008: 290), mentalul 

românesc generînd, prin urmare, mituri și complexe.  

 

  

                                                 
8
 https://centruleminescubm.wordpress.com/, accesat în data de 17.05.2019. 

9
 http://www.eminescuipotesti.ro/mihaieminescu.htm, accesat în data de 17.05.2019. 

http://www.eminescuipotesti.ro/mihaieminescu.htm
http://www.eminescuipotesti.ro/mihaieminescu.htm
https://centruleminescubm.wordpress.com/
http://www.eminescuipotesti.ro/mihaieminescu.htm
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Digital and traditional: discourse as a point of balance 

 

Abstract  
In the following paper we illustrated how the discourse about 

Eminescu had evolved, over the past decades, in two directions: the 

discourse sustained by critics, historians and anthropologists, and the e-

discourse. But, both reflect how a cultural identity, represented in this 

case by Eminescu as a national ideal, still exists even if we try to 

overcome it.  

These discourses have a lot of similarities, because, in fact, the e-

discourse is a copy-discourse. Both are developed starting from the same 

schema: they revolve around Eminescu’s biography and his creation. If 

the form is important for the e-discourse, for the other, the idea is 

important. But, even if the idea is still important for the critics or 

anthropologists, the discourse related to Eminescu from the last decades 

reflects just copy-ideas. 

Therefore, the discourse about Eminescu’s myth from the last 

twenty years does not resolve our problem: we want to overcome our 

minor culture complex to be able to create new national emblems, but it 

is not possible without Eminescu’s myth. 
Key-words: cultural identity, discourse, digital, myth, traditional. 
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VIOLETA IAȚCO 

Anul III, Bălți 

Două lecturi italiene ale poemului Luceafărul 

În lucrarea de față, îmi propun să recitesc poemul Luceafărul din 

perspectiva criticii italiene, în baza a două cărți de critică Eminescu sau 

despre Absolut de Rosa Del Conte și Luceafărul de Mihai Eminescu. 

Portretul unei zeități întunecate de Gisèle Vanhese. Ceea ce provoacă, în 

mod special, în legătură cu aceste două cărţi, este faptul că una dintre  

cele mai mari culturi critice, cum este cea  italiană, arată o preocupare atît 

de serioasă în ceea ce privește literatura română, în general, cît și, în 

special, poemul Luceafărul de Mihai Eminescu. Deși, există și alte 

contribuții importante, m-am oprit la aceste două lucrări critice, una mai 

veche ca an de apariție, Eminescu sau despre Absolut de Rosa Del Conte, 

1961 și alta, mai recentă, Luceafărul de Mihai Eminescu. Portretul unei 

zeități întunecate de Gisèle Vanhese, 2011, deoarece par a fi cele mai 

aplicate și mai citate cercetări italiene în materie de eminescologie, 

ambele aducînd interpretări care au reușit să contribuie la redescoperirea 

unor noi sensuri ale  poemului Luceafărul.   

Considerat, în general, ca fiind capodopera eminesciană prin 

excelență și, totodată, o sinteză a principalelor categorii ale liricii 

eminesciene, așa cum îl vedea Tudor Vianu, Luceafărul a intrat încă 

demult în vizorul criticii italiene. În marginea sa s-au pronunțat şi Carlo 

Tagliavini, Ramiro Ortiz, Giulio Bertoni, Umberto Cianciolo, Gino Lupi, 

Mario Ruffini, ale căror lucrări dedicate operei lui Mihai Eminescu au 

contribuit, în primul rînd, la cunoașterea poetului român în spațiul apenin. 

În Prefața volumului Eminescu  sau despre Absolut de Rosa Del Conte, 

Marian Papahagi observa, nu fără o ironie implicită, că un Carlo 

Tagliavini ar crede că „Eminescu e autorul unei opere restrînse ca 

întindere (…), iar pe Ramiro Ortiz îl stăpînește convingerea că Eminescu 

este «poetul român al codrului și al izvorului »”, menționînd, totuși, că 

acești doi critici nu avuseră, în momentul respectiv, la îndemînă ediția 

Perpessicius, dar nici lucrările călinesciene sau alte studii de critică 

importante.  
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Dincolo de aceste prime contacte cu geniul lui Mihai Eminescu, în 

critica literară italiană apar studii de o calitate excepţională, aşa cum este 

şi cartea Rosei Del Conte „Eminescu  sau despre Absolut”, tradusă în 

română de Marian Papahagi. Lucrarea este una dintre cele mai importante 

cercetări străine consacrate operei eminesciene, analizînd şi interpretînd 

pentru întîia dată, în Italia, opera eminesciană în ansamblul ei, adică 

avînd în vedere şi variantele textelor publicate în ediţia Perpessicius.  

Trecînd peste alte observații generale și oprindu-ne la lectura 

poemului Luceafărul în volumul „Eminescu sau despre Absolut”, vom 

sublinia că Rosa Del Conte nu numai că are știință de contribuțiile de 

seamă ale eminescologiei românești, dar că o interesează și dialogul cu 

aceasta. În capitolul intitulat „Refuzul Demiurgului la rugămintea lui 

Hesper-Hyperion: `Luceafărul` (1883)”, titlul  căruia anunță problema 

abordată de cercetătoare în raport cu poemul, cauza neacceptării 

rugăminții lui Hyperion stă sub semnul milei principiului demiurgic: 

„într-un singur chip poate deci să se manifeste mila principiului 

demiurgic: refuzîndu-i Luceafărului individuația, care comportă coborîrea 

în materie.” ( Rosa Del Conte, 1990: 76) Triada Hesper-Hyperion-

Luceafăr, care apare nu doar în titlul capitolului, dar și în cuprinsul 

acestuia,  înseamnă pentru cercetătoare, în primul rînd, o reunire a trei 

elemente cu același nucleu semantic care, formînd o unitate, converg spre 

ideea de astru, spațiu celest, iar, în al doilea rînd,  o ipostază greu 

definibilă. În acest sens, Rosa Del Conte afirmă: „Ceea ce e sigur pentru 

noi e că Luceafărul rămîne numele și figura unei drame provocate de o 

dublă aspirație: a ceea ce e pămîntesc spre divin și a ceea ce e divin spre 

pămîntesc, aspirație simțită însă, și ispășită, cu patos foarte diferit de către 

cei doi protagoniști.” ( Ibidem: 84) Această dublă aspirație a Luceafărului 

spre dragostea pămîntească a Cătălinei și invers, tentează protagoniștii 

spre a cere căderea, în centrul căreia stă iubirea. Fata de împărat îl roagă 

pe Luceafăr să coboare pe pămînt, iar Hyperion invocă dreptul la cădere 

de la Demiurg, fiind dispus să-și sacrifice nemurirea. „Motivul aspirației 

erotice dintre ființa omenească și o stea, dintre «ceresc și pămîntesc» va fi 

identificat de D. Caracostea într-un complex mitic fundamental, întîlnit în 

folclorul tuturor popoarelor, complexul «om-zeiță» cu reversul său 

«conflictul femeie-zeu».” ( Marin Mincu, 1996: 29) 

Rosa Del Conte se pare că găsește o explicație a refuzului 

Demiurgului, și anume că acceptarea ar fi fost foarte riscantă, deoarece 
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această cădere nu ar însemna „contopirea imanentă a divinului cu natura, 

mîntuirea Cosmosului, înzeirea lui”, ci „un sacrificiu absolut pentru astru 

și - ceea ce e și mai rău – un sacrificiu absurd”. (Rosa Del Conte: 85) Prin 

acest refuz, Demiurgul îl eliberează pe Hyperion de „drama 

separativității, de individuație” și reușește să-l convingă  să nu renunțe la 

condiția de geniu, ci să rămînă în cerurile sale înalte pentru „a străluci în 

recea, solitara, dar prea pura sa lumină” căci pe pămînt, riscă să  rămînă 

veșnic „întemnițat de și în ciclul existențelor.” (Ibidem: 85)  În acest sens  

Marian Papahagi afirmă că „principiul suprem nu poate admite să fie 

nimicită însăși «învelitoarea Ființei ce nu moare » (...) Demiurgul își 

poate arăta îndurarea față de făpturile lui numai împiedicîndu-le pe cele 

de esență superioară să decadă pînă la materie.” Aceeași opinie o are și 

Marin Mincu, care susține: „Luceafărul ar fi un astfel de înger scutit de 

cădere; Demiurgul nu-i permite coborîrea pe pămînt și întruparea 

(moartea), ci îi dezvăluie esența sa divină” (Marin Mincu, 1996: 33) 

Analizînd Luceafărul sub incidența acestui refuz metafizic, Rosa 

Del Conte opinează că „Eminescu salva astfel transcendența absolută a 

Principiului, dar condamna existentul la un refuz fără apel…” (Rosa Del 

Conte: 87)  Mihai Eminescu știa prea bine că acest refuz este inevitabil, 

fiindcă în drama lui Hyperion se reflectă mitul personal eminescian, 

drama condiției de geniu. Perspectiva critică de interpretare a poemului 

Luceafărul  pe care o alege Rosa Del Conte,  în „Eminescu sau despre 

Absolut”, este în strînsă legătură cu drama existențială a poetului.  

La rîndul său „Luceafărul de Mihai Eminescu. Portretul unei zeități 

întunecate” de Gisèle Vanhese, tradus în română de Roxana Patraș, este o 

cercetare care repoziționează opera lui Mihai Eminescu în contextul 

istoriei literaturii europene. Eugen Simion scrie în Prefața cărții că 

„Luceafărul de Mihai Eminescu. Portretul unei zeități întunecate” este, 

vreau să spun, un eseu inteligent, fermecător în felul său, despre unul 

dintre miturile fundamentale din lirica noastră. Gisèle Vanhese face o 

critică comparatistă, studiind nu atît circulația orizontală a temelor 

(învechită metodă a depistării influențelor), cît formele imaginarului 

poetic european în epoca romantismului.” 

Considerînd poemul Luceafărul o capodoperă a lirismului 

european, Gisèle Vanhese începe interpretarea poemului cu evaluarea 

raportului dintre ipostaza angelică şi cea demonică. Pentru a explica 

inversarea ipostazelor de la cea demonică la cea angelică a lui Hyperion, 
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cercetătoarea face mai întîi cîteva precizări cu privire la „nucleul 

originar” al poemului: povestea lui Kunisch, în care zmeul (ca și 

Hyperion) cunoaște cele două ipostaze, în care se înscriu o serie de 

metamorfoze: trei dintre ele avînd  loc sub semnul focului (identificabile 

prin cuvintele „stea”, „luminos”), iar una aminteșete de apă (identificabilă 

prin cuvîntul „ploaie”). Astfel, aceste „două nuclee tematice conțin 

germenii ipostazelor dezvoltate apoi în Luceafărul.” (Gisèle Vanhese, 

2014: 45) În același context, Gisèle Vanhese precizează că, deși în 

povestea lui Kunisch zmeul mai conservă încă elemente ale 

monstruozității, Mihai Eminescu remitizează modelul folcloric, realizînd 

astfel „o primă idealizare a pesonajului fabulos” (Ibidem: 46).  

Remanierea modelului folcloric se va realiza mai întîi în basmul Fata-n 

grădina de aur, apoi și în cele patru variante ale Luceafărului, prin: 1. 

suprimarea portretului fetei, 2. deplasarea accentului pe portretul 

masculin, creînd astfel dintr-un personaj secundar, în basmul lui Kunisch, 

un personaj principal, 3. adăugiri în portretul „zmeului”, 4. eliminarea 

progresivă a ipostazelor meteorologice și accentuarea antropomorfică a 

descrierii ființei supranaturale. Opoziția ipostazelor angelic-demonic se 

pune în act încă în poemul  Fata-n grădina de aur. Ea poate fi redusă la 

doi termeni esențiali: „demon” și „înger”, care apar pentru prima dată în 

spațiul  textual al portretului masculin, aşa cum drept argument al acestor 

două ipostaze servesc cele două portrete ale personajului masculin, care 

se schimbă de la o ipostază la alta și care pot fi rezumate la cîteva 

cuvinte, pentru „demon”: „plete negre”, „ochi negri/întunecați”, pentru 

„înger”: „plete blonde”, „ochi albaștri”.  

La fel ca și Profesorul ei spiritual, Rosa Del Conte, care a „inițiat-o” 

în universul eminescian, Gisèle Vanhese cercetează toate variantele 

Luceafărului și toate sursele critice româneşti importante pentru a realiza 

acest studiu complex, original și novator. Așadar, să trecem în revistă 

cîteva precizări referitoare la cele mai importante modificări de la o 

variantă la alta, pentru a observa asupra căror dimensiuni ale textului 

insistă criticul italian. După cum susține cercetătoarea, prima variantă a 

Luceafărului anunță și conține aproape în totalitate, încă din 1880, 

versiunea definitivă, cu toate elementele constitutive specifice prozodiei 

capodoperei eminesciene articulate conform unei ordini care accentuează 

polaritatea simbolică a trecerii dintre cele două întrupări: astfel, ipostaza 

angelică precede ipostaza demonică. Cele două apariții supranaturale a 
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Luceafărului se apropie de divinitățile indiene: în prima sa ipostază 

Luceafărul se ivește din abisurile marine, apele, în accepția mitologiei 

indiene fiind creatoare, fecundătoare, „materne”. Iată de ce, explică 

cercetătoarea, în versiunea C apare versul „Și mumă-mea e marea”. A 

doua ipostază a Luceafărului se polarizează în jurul semantismului 

focului și al flăcării, iar „locusul imaginar – „văile chaosului” – 

găzduiește această metamorfoză”. (Ibidem: 56) Versiunea A se 

caracterizează prin inversarea ordinii ipostazelor: apariția angelică a unei 

ființe cu plete blonde e urmată de  apariția demonică a unui tînăr cu păr 

negru, ceea ce Gisèle Vanhese semnalează a fi extrem de important în 

privința sensului ultim al Luceafărului, deoarece „demon” posedă aici 

semnificația de „înger căzut”, cercetătoarea alăturîndu-se aici opiniei lui 

Petru Creția. Mai mult, Gisèle Vanhese constată că  această semnificație 

face legătură între poem și legenda despre căderea îngerilor și despre 

încercarea lor de a seduce pe fiicele oamenilor, înscriind, astfel, 

Luceafărul în seria operelor inspirate de acest mit, precum ar fi textele lui 

Byron, Lermontov, Lamartin, Heliade Rădulescu ș.a.  

Figura masculină a lui Hyperion suferă anumite modificări în 

fiecare versiune, atît de natură fizică, cît și spirituală. Probabil, poetul 

căuta să întruchipeze, astfel, în Hyperion perfecțiunea. În versiunea B, 

remarcă cercetătoarea, prima ipostază se caracterizează prin noi adăugiri 

în ceea ce privește descrierea tînărului, și anume adăugarea unui detaliu 

plastic și simbolic în versul „încoronat cu trestii” și apare înfășurat într-

un „giulgiu” albastru, ținînd în mînă un „toiag”. Pentru prima dată 

Luceafărul este comparat cu un „voievod”. O altă schimbare în cadrul 

acestei versiuni se referă la atribuirea unor calități spirituale chipului 

tînărului în ambele ipostaze: „Și fața tristă de`nsomnii”, „El vine trist și 

liniștit”, „El vine trist și gînditor”, care pînă acum nu apar nici în basm și 

nici în versiunea A.  

În ceea ce privește versiunea C, menționează Gisèle Vanhese, 

ipostazele lui Hyperion nu prezintă nici o diferență față de poemul 

definitiv, cu excepția primei apariții a eroului care suferă careva 

modificări la nivel lexical: în versul „Iar pielea feții străvezii” concretul 

„pielea” se abstractizează  în „umbra feții străvezii”, iar „giulgiul” nu mai 

are culoarea albastră, ci devine „vînăt”, culoarea obsesivă la Eminescu. În 

acepția cercetătoarei, cea de-a doua ipostază a Luceafărului aduce în 

discuție problema satanismului și a răului, nu ideea „daimonului” din 
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mitologia greacă, așa cum consideră G. Călinescu și Ioana Em. Petrescu, 

ci a „demonului”. Observăm aici un conflict între ideea cercetătoarei 

italiene și  cea a lui  G. Călinescu și a Ioanei Em. Petrescu referitor la 

interpretarea celei de-a doua ipostaze a Luceafărului ca „demon” sau 

„daimon”. Din Dicționarul de mitologie greacă și romană, de Anna 

Ferrari, aflăm că începînd cu epoca elenistică tîrzie, daimonul poate 

indica atît o figură divină de rang inferior comparativ cu zeul propriu-zis, 

cît și o ființă divină caracterizată negativ ca „spirit rău”. De asemenea, 

concepţia greacă asupra daimonului prezintă unele similitudini cu 

cea latină asupra geniului. Poate că prin această afinitate cu geniul se 

explică faptul de ce criticul G. Călinescu alege să-l numească „daimon” 

pe Hyperion în cea de-a doua ipostază. Gisèle Vanhese nu ezită, în acest 

sens, să  aducă drept argument pertinent opinia lui Dumitru Caracostea  

care susține că „tocmai progresul pasiunii îl transformă pe Hyperion din 

înger în demon”. Dorința Luceafărului pentru o pămînteancă are, așadar, 

o asemenea putere, încît provoacă o veritabilă mutație identitară, iar văile 

haosului, de unde ia naștere tînărul în cea de-a doua ipostază, poartă 

conotații malefice. Iată care ar fi explicația ideii lui Gisèle Vanhese 

conform căreia cea de-a doua ipostază aduce în discuție problema 

satanismului și a răului.  

În afară de avantextele poemului Luceafărul, despre care am 

menționat anterior: basmul lui Kunisch și povestea versificată Fata-n 

grădina de aur, Gisèle Vanhese caută să completeze această serie de 

texte care au pregătit apariția marelui poem eminescian, îndreptîndu-și 

atenția spre un alt poem. Astfel, devine cu totul novatoare în studiile 

eminescologice  punerea în discuție a poemului Peste codri sta cetatea, 

neglijat adesea de critici și inclus de Perpessicius printre operele de 

inspirație folclorică. Găsindu-i „similitudini tulburătoare” cu Luceafărul  

în ceea ce privește cele două ipostaze masculine,  Gisèle Vanhese pune în 

discuție problema anului apariției poemului, care ar fi în legătură cu 

poemul Luceafărul: Peste codri sta cetatea  nu se putea să fie scris în 

1882, precum susține Perpessicius, ci înainte de 1880, dată a primei 

versiuni din Luceafărul. Conform viziunii critice a cercetătoarei se 

developează, pare-se, încă un poem care se înscrie în „avantextul marelui 

poem eminescian”. În poezia Peste codri sta cetatea identificăm două 

descrieri ale zburătorului care propun deja ipostazele Luceafărului, atît că 

„în ordinea încă primitivă, necizelată” (Gisèle Vanhese: 86), cu 
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următoarele similitudini: prima apariție se desfășoară sub semnul focului: 

zburătorul se metamorfozează în stea, apoi în tînăr care apare în calea 

fetei; a doua ipostază se desfășoară sub semnul apei: zburătorul se 

transformă în ploaie, ipostaza demonică o precede pe cea angelică, 

deoarece zburătorul se înfățișează mai întîi ca un tînăr cu plete negre, iar 

ipostaza a doua reia aproape  mot à mot a doua apariție din Fata-n 

grădina de aur. Citind poemul Peste codri sta cetatea, descoperim și alte 

afinități cu poemul Luceafărul, mai ales în ceea ce privește următoarele:  

 frumusețea și unicitatea fetei de împărat , care-l așteaptă pe el la 

fereastră „Și e una la părinți, / Cum e luna printre sfinți, / Și-ntre 

fete tinerele/ Ca și luna printre stele”, „Și pe negrele zăbrele/ Sta 

domnița după ele, / Uitîndu-se norilor/ Calea zburătorilor”
1
; 

 chipul figurii masculine din ipostaza „demonică” are aceiași ochi 

negri, păr negru, seamănă cu un mort „Ochii negri-ntunecoși/ I se 

uită mîngîioși, / În păr negre stele poartă, / Dară alba față-i 

moartă”, „Pare-un mort cu ochii vii”
2
;  

 pletele blonde ale zburătorului, cărora li se atribuie sintagma „Cu 

păr lung de aur moale”, poartă deja binecunsocuta coroană de 

trestii: „Trestia-l încununează”
3
; 

 hainele strălucitoare pe care le poartă zburătorul ar putea constitui 

„un germen al minunatului giulgiu ce înfășoară pe Luceafăr” 

(Ibidem: 84)  „Hainele îl scînteiază, / Haine lungi și străvezii” 
4
.  

În această ordine de idei, cercetătoarea conchide: „ Or, analiza 

textului Peste codri sta cetatea  ne permite să demonstrăm că între acest 

poem și Luceafărul  nu se produce nici un fel de „sublimare” la nivelul 

portretului masculin. Ba chiar se poate adăuga că prima descriere a 

„zburătorului” și a doua descriere a Luceafărului reprezintă singurele 

momente textuale de inflorescență cînd, prin intermediul reprezentării 

                                                 
1
 Vezi primele 12 versuri din Luceafărul,  Ediția Perpessicius. 

2
 Compară cu versurile din Luceafărul  „Pe negre vițele-i de păr”,  „Dar ochii mari 

și minunați /Lucesc adânc himeric, / Ca două patimi fără saț / Și pline de-ntuneric”,   

„Un mort frumos cu ochii vii”. 
3
 Compară cu versurile din Luceafărul  „Părea un tânăr voevod /Cu păr de aur 

moale”, „Încununat cu trestii”. 
4
 Compară cu versurile din Luceafărul „Un vânăt giulgi se-ncheie nod  / Pe umerele 

goale”. 
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poetice, se prelucrează imaginea demonului romantic.” ( Ibidem: 88) 

Anume în  această suprapunere a imaginii zburătorului cu aceea a 

demonului romantic vede, Gisèle Vanhese, originalitatea lui Mihai 

Eminescu.  

Chipul nopții este incrustat în poezia eminesciană, devenind un 

motiv dominant al operei sale. Noaptea, instanța poetică eminesciană rupe 

cercul strîmt al existenței, manifestîndu-și dorul de transcendere spre 

eternitate. Gisèle Vanhese vede în Mihai Eminescu un poet al nocturnului 

„prin opera și destinul său, Eminescu întrupează figura Poetului Nopții” 

(Ibidem: 213), iar în poemul Luceafărul vede „o desăvîrșire a reflecției 

Romantice asupra tipologiei Fiului Nopții”. (Ibidem: 149)  Hyperion i se 

arată în vis fetei de împărat – „Ea trebuia de el în somn / Aminte să-și 

aducă” – sub cele două ipostaze misterioase: angelică „O, ești frumos 

cum numa-n vis / Un înger se arată” și demonică „O, ești frumos cum 

numa-n  vis / Un demon se arată”, idee ce sugerează dimensiunea onirică 

a poemului, dar și vorbește despre faptul că „întreaga aventură a Cătălinei 

se produce sub semnul reverie (= visare în stare de veghe) și al visului 

nocturn, fenomene atît de explorate de marii romantici germani”. (Marin 

Mincu, 1996: 45) Drept argumente convingătoare îi servesc cercetătoarei, 

în acest context, opiniile a doi critici importanți și anume: criticul italian 

Marco Cugno în accepția căruia în momentul în care devine un astru 

«îndrăgostit» se produce o «proiecție» întîi (în regimul diurn al reveriei) 

și apoi onirică (în regimul nocturn, al visului) a tinerei fete și criticul 

francez Tzvetan Todorov, care afirmă că în toate operele inspirate de 

căderea îngerilor, apariția onirică este întotdeauna aceea a seducătorului 

demonic, visul reprezentînd astfel unul dintre cei mai puternici 

„modalizatori” ai Fantasticului. Despre dimeniunea onirică a marelui 

poem eminescian vorbește și Marin Mincu:  „Elementul oniric, care este 

fundamental în Luceafărul, și care face din astru o proiecție ideală, 

realizează o mutație radicală. Conflictul ceresc-pămîntesc este transferat 

în opoziția subiect-obiect al visării. ” (Marin Mincu, 1996: 31) 

Cercetătoarea italiană atrage atenția că încă din prima versiune a 

poemului avem posibilitatea să observăm această legătură cu noaptea: 

„ascendența Luceafărului – tatăl său e seninul și mamă îi este noaptea – 

dezvăluie fără nici un dubiu că personajul este «un copil al nopții».” În 

cea de-a doua ipostază a ultimei variante Hyperion nu se mai naște din 

mare, ci din „văile chaosului”, astfel că „matricea nu se mai referă la apa 
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marină din prima metamorfoză, ci la noapte” (Gisèle Vanhese: 60), idee 

vizibilă în versurile: „Și soarele e tatăl meu/ Iar noaptea-mi este mumă”, 

iar în mitologia greacă Noaptea era fiica haosului și a abisului mortal. 

Dimensiunea epică a poemului permite să stabilim timpul desfășurării 

acțiunii care este noaptea „Și iarăși, noaptea, vine”, „Căci este sara-n 

asfințit / Și noaptea o să-nceapă”. Mai mult, fata de împărat îl numește 

pe Luceafăr „O dulce-al nopții mele domn”. 

Pentru a demonstra încă o dată că Luceafărul este o capodoperă a 

lirismului european și pentru a augmenta în acest fel valoarea poemului, 

Gisèle Vanhese argumentează în studiul său că Hyperion, ca figură 

masculină, și-a continuat existența în diversele sale reîncarnări din  seria 

de après-texte,  precum „Șarpele” de Mircea Eliade, „Secretele Prințesei 

de Kagran” și „Malina” ale poetei şi romancierei austriece Ingeborg 

Bachmann.  

Sintetizînd ideile expuse în lucrarea de faţă, putem observa, cu 

certitudine, că poemul Luceafărul este interpretat de cei doi mari critici 

italieni cu o originalitate. Preocupată mai mult de problema refuzului 

Demiurgului, Rosa Del Conte, reuşeşte să pătrundă în adîncurile 

semnificaţiilor poetice ale poemului şi să˗şi concentreze atenţia pe 

explicaţia acestui refuz, care stă sub semnul milei principiului demiurgic. 

Înainte de a găsi explicaţia, criticul italian, stabileşte faptul că motivul 

invocării căderii ar fi „dubla aspiraţie: a ceea ce e pămîntesc spre divin şi 

a aceea ce e divin spre pămîntesc”. 

În cartea lui Gisèle Vanhese atenţia autoarei se fixează în jurul mai 

multor probleme: raportul dintre ipostaza angelică şi cea demonică, 

avantextele şi après-textele macropoemului, Eminescu – figură a Poetului 

Nopţii etc. Analizînd toate variantele Luceafărului, în ceea ce priveşte 

ipostazele figurii masculine, Gisèle Vanhese insistă pe conceptul de 

polaritate simbolică, pe ideea că Luceafărul nu este un „daimon”, ci un 

„demon”, pe semnificaţia „înger căzut” şi, totodată,  menţionează că 

Mihai Eminescu realizează prin Luceafărul „o primă idealizare a 

personajului fabulos”. Ipoteza cea mai originală ține de plasarea poemului 

Peste codri sta cetatea în seria avantextelor. Identificarea unor après-

texte pentru poem, face din Luceafărul un text˗Phoenix.  

Aceste două cărţi au intenţia de a reașeza valoric poemul românesc 

în context literar european.  
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Two Italian interpretations of the poem Luceafărul 

Abstract 
The aim of this  paper is to analyze the poem Luceafărul from the 

perspective of Italian criticism, on the basis of two critical analysis books 

„Eminescu sau despre Absolut” by Rosa Del Conte and „Luceafărul de Mihai 

Eminescu. Portretul unei zeități întunecate” by Gisèle Vanhese. 

It should be appreciated the fact that one of the most critical cultures such 

as the Italian one, is interested in Romanian literature, especially in the poem 

Luceafărul by Mihai Eminescu. 

Rosa Del Conte is concerned with the issue of the Demiurg's refusal. She 

manages to decode the poetic meaning of this poem and to focus her attention 

on the explanation of this refusal which is under the sign of mercy of the 

demiurgical principle. 

Gisèle Vanhese pays attention to more problems: the relationship between 

the angelic and the demonic hypostasis, avantexts and après-texts of the 

macropoem, Eminescu - the figure of the Night Poet, analyzing all the variants 

of the poem Luceafărul. 

Key-words: Luceafărul, the Demiurg's refusal, avantexts, après-texts, symbolic 

polarity.  
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ANDREEA MÎRȚ 

Anul II, Cluj-Napoca 

Complementaritatea elementelor în imaginarul nocturn 

eminescian. Studiu de caz asupra postumelor de tinerețe 

Studiul imaginarului nocturn eminescian permite delimitarea unei 

logici a dinamicii specifice fiecărei etape de creație, sub legea căreia se 

conturează toate imaginile poetice. În cadrul lor, sînt articulate structurile 

constante și variabile ale operei eminesciene. Ele apar dependente, în 

egală măsură, atît de modelul cosmologic dominant, cît și de un repertoriu 

imagistic, care ajunge, în cele din urmă, convenționalizat. Totodată, în 

cadrul structurilor de profunzime ale imaginarului nocturn, ordonarea se 

realizează (și) în funcție de elementele primordiale dominante. Acestea 

funcționează tocmai ca un nucleu în jurul căruia se acumulează o 

multitudine de valori psihologice definitorii pentru eul poetic romantic. 

Din acest punct de vedere, postumele de tinerețe reprezintă opere 

simptomatice pentru configurarea elementelor în imaginarul nocturn. Încă 

din perioada timpurie a creațiilor eminesciene, acesta se cristalizează în 

totală concordanță cu dispunerea ierarhică a elementelor primordiale. 

Astfel, în lucrarea de față, vor fi analizate construcția și dispunerea 

imaginilor aerului, ale apei, ale pămîntului și ale focului, precum și rolul 

lor în viziunea de ansamblu asupra lumii, așa cum se dezvăluie ea prin vis 

și reverie.  

Un important punct de plecare al demersului îl constituie analizarea 

modelului cosmologic dominant în postumele de tinerețe. Astfel, se pot 

identifica motivele dominante, dupăcum apar conturare în modelul 

platonician, propus de Ioana Em. Petrescu: „gîndirea divină (și, 

consubstanțială ei, gîndirea umană), cîntecul, dansul (cu variantele zbor și 

plutire), lumina ca substanță a lumii” (Petrescu, 1978: 17). Tot legat de 

aceste motive, care se vor dezvolta și vor avea funcții diferite în operele 

de maturitate, o importantă observație a exegetei este faptul că, la acest 

nivel, „umbrele și negurile eminesciene sînt pătrunse de prezența latentă 

a luminii, care trăiește în adîncurile lor, dîndu-le transparența aurorală a 

luminilor visate în preajma genezei.”   (Ibidem: 35) Acest lucru înseamnă 

că, deși în multe din postumele de tinerețe domină imaginarul nocturn, nu 
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este vorba de o structură antagonică extremă, care s-ar opune regimului 

diurn, pus sub semnul luminii. Din contră, cele două regimuri sau 

polarități (diurn și nocturn) duc la constituirea unei structuri ciclice ce 

instaurează continuitatea dinamică a elementelor primordiale. Astfel, 

chiar dacă există elemente în antiteză, diurnul nu elimină nocturnul sau 

invers, ci uneori, se suprapun și se completează. Continuitatea, în mod 

evident, corespunde tot echilibrului și armoniei care domină universul 

eminescian supus modelului platonician. Tocmai de aceea, eul romantic 

vizionar va crea reverii cosmice, iar vocația poeziei, va fi, „nu plăcutul, ci 

sublimul” (Ibidem: 26). Iar o condiție esențială a configurării reveriei 

cosmice va fi tocmai cadrul nocturn, pentru că, așa cum arată Ion 

Negoițescu în Poezia lui Eminescu, eul plutonic (definitoriu pentru etapa 

scrierii postumelor) privește atît spre umanitate, cît și „spre noaptea fără 

început a visului, a vîrstelor eterne și a geniilor romantice.” (Negoițescu, 

1980: 10) Acest eu plutonic pare dominat de obsesiile unui spațiu și ale 

unui timp primordial, încercînd să refacă tocmai „dorul imensităților 

elementare, vîrsta de aur, inconștientul beat de voluptate al somnului, 

umbra tragică peste un tărîm de palori, decorul halucinant mirific, magia 

și mitul, implicațiile lor oculte.” (Ibidem: 10) Elementele primordiale 

devin, în acest mod, prezențe absolut necesare ale proiectului poetic 

eminescian.  

Astfel, în construcția visului etern și al vîrstei mitice, un rol foarte 

important îl au imaginile derivate din principiul aerului. Spre exemplu, în 

postuma Printre stînci de piatră seacă, privirea eului poetic (care 

funcționează ca „principiu cosmic” (Bachelard, 2005: 188), deci 

organizator) surprinde destructurarea unei armonii primordiale. 

Fracturarea echilibrului este datorată, la nivel vizual, prezenței norilor 

(„Cînd în nouri se îneacă/Chipul lunei cel bălaiu”). Dacă, într-un cadru 

inițial, luna – ca element central – (supra)ordona întreaga atmosferă, 

norii, ca exponenți direcți ai elementului aerului perturbă ordinea, 

declanșînd vraja. Dar materiile elementare reprezintă, de fiecare dată, 

proiecții ale sensibilității eului poetic. Tocmai de aceea, Elena Tacciu 

interpretează prezența norilor ca anticipare a spiritului titanic. Astfel, 

consideră ea, „poezia substanțializează norul în momentele de tensiune 

vizionară. [...] Și mai frecvent însă norul mineral devine materie a unui 

dom uranic, făcînd din lumina selenară opera unui demiurg-arhitect” 

(Tacciu, 1979: 212). Tensiunea s-ar putea concretiza prin dinamica 
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declanșată: „Fuge, trece, fuge, sboară,/Buza-i tremură spumînd,/Ochi-i 

joacă schinteind,/Sub nebuna ei cîntare/ Lumea doarme în descînt.” Dar, 

mai mult decît o anticipare a modelului kantian (în termenii Ioanei Em. 

Petrescu), prezența norilor reușește să cristalizeze spiritul vizionar al 

eului poetic. Acesta se menține totuși sub dominația unei armonii inițiale. 

Echilibrul și feeria rămîn, totodată, constante, pentru că, așa cum arată 

Ioana Em. Petrescu, un motiv specific este și dansul, înțeles „mai ales cu 

variantele zbor sau plutire, caracteristice mișcărilor hipnotice ale 

personajelor eminesciene, purtate parcă de o voință necunoscută lor, în 

ritmul unei muzici imperceptibile.” (Petrescu, 1978: 34) Cu alte cuvinte, 

poezia nu concretizează neapărat un moment al distrugerii, al 

transformării timpului paradisiac, ci doar îl anticipează, soluționîndu-l 

prin restaurarea stării paradiziace. Vraja s-ar traduce aici ca o 

corespondentă a haosului primordial, pentru că „Sub nebuna ei 

cîntare/Lumea doarme în descînt” (însă ea va avea și funcții mai 

complexe). Finalul poeziei ne arată că dualitatea haos – armonie 

corespunde, de fapt, spiritului poetic, care, activînd „ochiul vizionar”, 

conștientizează și simetria viață – moarte. Prezența morții în ultima strofă 

face trecerea de la axul vertical al universului pus sub dinamica vrăjii, la 

un ax orizontal, ce aduce în discuție conștiința timpului ireversibil pentru 

eul poetic: „Și cînd capu-ți se întoarce/Bagi de seamă c’ai trăit”. Astfel, 

aerul se configurează nu  atît ca element primordial ce servește drept 

cadru și factor de dinamizare a universului, cît mai ales, ca element cu 

funcția de a activa conștiința eului poetic.  

Un rol asemănător îl au norii și în postuma Luna ese dintre codri. 

Și aici aerul devine un spațiu-suport pentru declanșarea dinamicii 

vizionare. Însă, mai mult decît în planul tensiunii vizionare, aici, norii sînt 

puși în planul vederii armonioase. Luna apare din nou ca element static, 

simptomatic pentru structurarea universului aflat în stare de echilibru. 

Însă, pentru amplificarea și suscitarea misterului ei, și al întregului 

univers, de fapt, „numai norii/Lin se’mbină, se desbină/Ca fășii de gaz 

albastru/Ca și aburi de lumină”. Astfel, ei refac acea mișcare hipnotică 

primordială, fiind puși, explicit, sub semnul luminii. Dacă în poezia 

Printre stînci de piatră seacă declanșau haosul, vraja, acum, funcția lor 

nu mai este atît de radicală: ele contribuie la armonizarea universului, 

pentru că eul poetic încă se complace în contemplația acestuia prin 
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interogații retorice („Florile surînd în taină,/Oare ce-or surîde ele?”), 

fără nicio anticipare a crizelor existențiale ulterioare.  

Nu de aceeași armonie și dinamică poate fi vorba și în Sboar’al 

nopții negru flutur. Aici, aerul (prin zbor, boltă, scuturarea ramurilor) 

configurează criza interioară a eului poetic. Așa cum consideră Gaston 

Bachelard, în construcția și ordonarea imaginilor dependente de 

elementele primordiale, este posibilă o „răsturnare a  dimensiunilor, 

întoarcerea perspectivei lui înăuntru și lui în afară.” (Bachelard, 2005: 

252) Astfel, dacă în cele două postume analizate anterior, universul, ca 

factor exterior, declanșa o stare poetică, aici direcția este inversată. 

Imaginile configurate vin să confirme o stare de criză deja existentă 

(lucru evidențiat mai ales în ultima strofă, unde „păsărelele[...] ne 

plîng”). Zborul fluturelui negru nu mai este dinamic, corespunzînd 

mișcărilor hipnotice, ci este unul cu „aripi ostenite”. Tocmai de aceea, 

axa verticală nu mai exercită atracție asupra eului poetic: nu mai 

figurează ca punct central „bolta cea senină [...] aruncînd dungi de 

lumină”. Eul poetic rămîne prins în propria tulburare: „Nu mai cugeți 

înainte/Nici nu cauți îndărăpt”. De data aceasta, zborul este cu adevărat 

un anticipator al spiritului titanic, al modelul kantian (inhibat de 

universului exterior, încă sub legile armoniei). Astfel, aplicînd grila 

cronologică asupra postumelor de tinerețe, se poate observa cum 

evoluează configurarea imaginarului nocturn eminescian în raport cu 

logica de dispunere a aerului, ca element integrator și declanșator al 

dinamicilor. Însă, în deplină concordanță cu legile de compunere a 

imaginilor aerului, se află și toate structurile imagistice puse sub semnul 

apei, al pămîntului și al focului. 

Așa cum demonstrează Bachelard, „experiența poetică trebuie să fie 

dependentă de experiența onirică.” (Bachelard, 1995: 29) Aceasta, în 

complexitatea sa, reeditează materialitatea elementelor primordiale. 

Tocmai de aceea, în imaginarul poetic eminescian, apa vine să 

armonizeze, să completeze cadrul. Comentînd poezia Sara pe deal, Ioana 

Em. Petrescu arată cum atmosfera înserării, nocturnul e reprezentat „ca 

timp al izvorîrii, cu elemente sau sugestii de imagine acvatică.” (Petrescu, 

1978: 41) Asta înseamnă că apa ocupă un loc obligatoriu în actualizarea 

și reeditarea genezei. De aceea, rîurile, lacurile apar frecvent ca motive 

predilecte în postumele de tinerețe, unde apa ia adesea o formă dinamică 

și sonoră. De exemplu, în Printre stînci de piatră seacă, elementul 
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acvatic vine să completeze armonia sonoră a nopții: „Pe cînd stelele se 

sting,/Pe cînd frunzele-abia sună,/Pe cînd apele-abia plîng”. Astfel, își 

îndeplinește pe deplin rolul, pentru că în toate cadrele imagistice mitice, 

„rîurile și fluviile sonorizează cu o stranie fidelitate peisajele mute” 

(Bachelard, 1995: 21), adică, ne apropie de muzica sferelor, de armonia 

primordială. Interesantă este, aici, plasarea verbului a plînge. În acest 

final al poeziei, tonalitatea tristă anticipează, de fapt, drama unui eu 

poetic matur. Așa cum arată Ion Negoițescu, „ca o idee poetică,  plînsul 

intern al cosmosului poate fi socotit un fel de fenomen originar al poeziei 

lui Eminescu, germenul proiecțiilor de mai tîrziu.” (Negoițescu, 1980: 22) 

E adevărat că, la acest nivel și în această etapă a creației, plînsul 

completează muzica cosmică, nu e unul tragic, e mai degrabă semnul 

fragilității și al inocenței. Eul poetic se află în stare de contemplație, 

extaziat fiind de mecanismele lumii.  

În aceleași cadre dinamice și sonore apare apa și în postuma Luna 

ese dintre codrii: „Lin pin iarbă scotocește/Apa’n prund și ‘n pietricele.” 

Și aici, ea contribuie la „naturalizarea imaginii noastre” și „redă puțină 

inocență și puțin firesc orgoliului contemplării noastre intime”  

(Bachelard, 1995: 28). Cu alte cuvinte, deși mobilitatea apei reprezentată 

în poezie duce la „metaforele răcorii și ale limpezimii” (Ibidem: 40), deci 

tot la armonizare, la echilibrul primordial, prezența ei reușește și să 

democratizeze spațiul și locul idealiza(n)t. Dacă descrierea din postume a 

teilor, a florilor, a lunii poate să se confunde ușor cu o structură 

imagistică convenționalizată,deja epuizată și clișeizată, cultivată și în 

poezia pașoptistă, apa face ca întreg universul descris să fie (re)actualizat.  

Apa nu doar că dinamizează, sonorizează, armonizează, ci instituie, 

conduce la act. În termenii lui Bachelard, „imaginile care duc la acte” sînt  

imagini complete (Ibidem: 45). Este vorba de acele structuri imagistice 

care activează nu doar subiectul poetic, ci și pe cel care participă la 

rezultatul privirii active a poetului. Cercetătorul francez îl combate pe 

filosoful german care l-a influențat pe Eminescu, demonstrînd că 

„filosofia lui Schopenhauer a arătat cum contemplarea estetică potolește 

pentru o clipă nefericirea oamenilor, detașîndu-i de drama voinței” 

(Ibidem: 35), însă „contemplarea determină și ea o voință” (Ibidem: 36). 

Astfel, contemplarea devine un act și o alegere în sine a voinței 

subiectului poetic. Chiar dacă în etapa de maturitate voința va interveni 

pentru a construi universuri compensative și pentru a se detașa de drama 
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prezentului, încă din postumele de tinerețe ea apare totuși în actul 

meditativ. Nu întîmplător, în cele trei postume de tinerețe, eul poetic nu 

se oprește la privirea pasivă a naturii nocturne – contemplarea devine 

prilej de meditație pentru probleme grave, existențiale: moartea în Printre 

stînci de piatră seacă, amărăciunea umană în Sboară-al nopții negru 

flutur și misterul lumii în Luna ese dintre codri. În cea din urmă, chiar 

gestul apei de a „scotoci” printre pietricele anticipează dorința eului 

poetic de pătrunde în tainele naturii: „Florile surînd în taină,/ Oare ce-or 

surîde ele?”. În acest mod, apa, prezentă în postumele de tinerețe, 

reușește să completeze structurile de profunzime ale universului 

platonician și să confirme, încă de pe acum, un eu poetic puternic, a cărui 

voință face un pas înapoi spre recuperarea sensurilor originare. Totodată, 

acest element primordial joacă un rol de suport și de tranziție. Se poate 

spune, așadar, că apa umple spațiul sacru al naturii, îi dă fluiditatea și 

fluență, făcînd legătura spre celelalte construcții de adîncime ale materiei.  

Acompaniate perfect  de acest context mitiza(n)t, apar și elementele 

telurice. După cum afirmă Bachelard, prin apă, „lumea este contemplată, 

lumea este reprezentată.” (Ibidem: 36), astfel că rîurile și izvoarele 

eminesciene se conjugă perfect cu magnetismul naturii, reflectîndu-l. 

Analizînd articulațiile eului poetic plutonic (recognoscibil mai ales în 

postume), Negoițescu arată că „ocupînd un loc important în întreaga 

operă a lui Eminescu, elementul verde-întunecos al codrului domină și 

mitosul naturii din zona plutonică.” (Negoițescu, 1980: 94) Cu alte 

cuvinte, codrul, pădurea, ramurile – ca elemente simptomatice ale 

materialității pămîntului – contribuie la consolidarea atmosferei feerice și 

extaziate la care asistă eul poetic. Un prim aspect evident în postumele de 

tinerețe este muzicalitatea naturii terestre: în Printre stînci de piatră 

seacă, „frunzele-abia sună”, în Luna ese dintre codri, susurul apei trece 

„’n prund și ’n pietricele”, iar în Sboar’al nopții negru flutur, sunetul 

aripilor este orchestrat de ramurile codrului: „Pe cînd crengile se 

scutur/Pe cărări înțelenite.” 

Un al doilea aspect subliniat în structura de profunzime a acestor 

poeme este faptul că  elementele naturii construiesc un izomorfism care 

substanțializează viziunea profundă a eului poetic. Această viziune se 

concretizează prin magnetismul de care este însoțită topografia acestui 

spațiu idealiza(n)t. Astfel, elementele terestre sînt asamblate alături de 

celelalte: în Printre stînci de piatră seacă, asocierea cadrului ceresc, a 
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celui teluric și a celui acvatic constituie punctul nodal al poemului, care 

anticipează în ce cadru temporal are loc meditația în ton grav, de la final, 

a subiectului poetic („Pe cînd stelele se sting,/Pe cînd frunzele-abia 

sună,/Pe cînd apele-abia plîng”). La fel, în Luna ese dintre codri, cadrul 

teluric este strîns legat de cel acvatic, dar mai ales de cel astral, al cărui 

element fundamental este luna, astfel, se configurîndu-se axa 

ascensională a poemului: „Luna iese dintre codri,/Lin pin iarbă 

scotocește/ Apa’n prund și ‘n pietricele.” În fine, în Sboar’al nopții 

negru flutur este conturată coeziunea și întrepătrunderea celor două axe 

paralele, pămîntul și cerul: „Iară bolta cea senină/Printre ramuri, printre 

frunză,/Aruncînd dungi de lumină/Cearcă trainic să pătrunză.”  

Efectul izomorfismului, este, așa cum demonstrează Ion 

Negoițescu, articularea unei dimensiuni mitice acompaniate de „muzica 

generală a elementelor, de imnul unei Elade în care apolinicul și 

dionisiacul trăiesc în dulcea, poetizata comuniune.” (Ibidem: 74) Însă, 

dacă alături de apolinic se poate vorbi și de dionisiac, însemnă că și în 

acest context este anticipată o viziune tragică. Nu întîmplător, în Sboar’al 

nopții negru flutur, datată ca fiind cea mai tîrzie din cele trei postume 

analizate, apare deja imaginea teiului („Cîntec dulce ca de vrajă,/De sub 

teiul nalt și vechiu.”), care poate fi interpretat și ca element simbolic, dar,  

mai ales, ca motiv „obsedant în poezia lui Eminescu, născînd și ocrotind 

stările de melancolie, suavă, somnolență înveninată, excitare a simțurilor 

și scufundare în moarte.” (Ibidem: 158) De aici rezultă că magia naturii, 

cu efect de estetizare și de extaziere, prelungește o stare de amorțeală și 

de somn. Eul poetic, neajuns încă la maturitate, este plasat în centrul 

acestei naturi, ca să asiste și să contemple activ organicitatea cosmosului 

și dimensiunea sa mitică. Mai apoi, într-o etapă ulterioră a creației, va 

ajunge să (de)plîngă pierderea acestei stări.  

La acest nivel, echilibrul naturii e conservat și de un al patrulea 

element. Analizat atît de Gaston Bachelard, cît și de Gilbert Durand, 

datorită polivalenței sale (Bachelard, 2000: 166-169), focul ocupă un loc 

deosebit și în imaginarul eminescian. Chiar dacă specific, conform lui 

Durand, regimului diurn, nici în regimul  nocturn nu lipsesc formele 

manifestării sale. Focul și lumina, concretizate adesea în imaginea 

soarelui, apar în imaginarul nocturn puse sub semnul lunii, însă doar ca 

înlocuitor al soarelui, pentru că, așa cum arată Negoițescu, în creațiile 

eminesciene, este exemplificată „ridicarea lunii la potența creator-solară, 
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căci sub soarele nopții își revelează fecunditatea cealaltă lume, a 

somnului, a visului adevărat – nu visul aparent al zilei.” (Negoițescu, 

1980: 30) Tot el evidențiază că întreg profilul plutonic este „învăpăiat în 

focul originar” (Ibidem: 30), adică pus sub dominația acestui element. De 

aici rezultă că lumina lunii are rolul de a activa dimensiunea sacră a 

lumii, ducînd la crearea unei atmosfere pe deplin spiritualizate și 

armonizate. În Printre stînci de piatră seacă, tocmai lipsa lunii duce la 

starea de dezechilibru de la început („Cînd în nouri se îneacă/Chipul 

lunei cel bălaiu.”), dar, spre final, atmosfera timpului primordial se 

reconstruiește tot datorită lunii, care „dintr’al nourilor hău,/ Trece ca și 

visul greu”. Astfel, asocierea ei cu visul o confirmă ca prezență ce 

condiționează armonizarea universului platonician. Și în Sboar’al nopții 

negru flutur, luna are un rol elementar, acela de a potența și de a activa 

misterul lumii: „Aruncînd dungi de lumină/Cearcă trainic să pătrunză.”, 

iar verbul „cearcă” relevă, din nou, intenția eului poetic de a conferi 

permanență stării de reverie, de taină. Asumînd din nou rolul de motor al 

visului cosmic, ea apare ca element central și în Luna ese dintre codri. 

Plasat atît în titlu, cît și în incipitul poeziei, luna pare a da consistență 

nopții, declanșîndu-i starea de mister și de vis. Astfel, lumina lunii apare 

ca punct de centralitate maximă, ca element de care depinde întreg 

echilibrul reveriei poetice.  

Lumina, pusă sub semnul lunii, nu doar completează și aduce într-o 

formă desăvîrșită natura care se conjugă perfect cu muzica sferelor. Ioana 

Em. Petrescu arată că, sfîrșitul lumii, conceput în etapa de tinerețe, ar fi 

însemnat „nu prăbușirea în întunericul neființei, ci topirea în substanța 

solară primordială; adică dezvăluire – prin lumină – a lumii în idee.” 

(Petrescu, 1978: 37) Un prim lucru care se poate evidenția este ideea unui 

final optimist: pînă și sfîrșitul lumii e văzut ca o oglindire a unei etape 

paradisiace, ca o reeditare eternă a genezei mitice, însă, tocmai prin 

conceperea unui astfel de final, este deja anticipată dorința construirii 

unor universuri compensatorii. Eul poetic se complace într-o astfel de 

idealizare primordială tocmai pentru a se detașa de un alt timp: cel 

organic, istoric, exemplificat în etapa de maturitate. Această idee este 

confirmată de ambiguitatea imaginii lunii înghețate din Printre stînci de 

piatră seacă. Pe de o parte, înghețarea ar presupune sublinierea puternică 

a ideii de permanentizare a (a)temporalității reveriei. Însă, pe de altă 

parte, ideea unei luni reci se opune celei de lumină primordială, de foc 
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universal, care doar ar substitui soarele în regimul nocturn. Eul poetic 

pare a anula (sau doar a anticipa anularea) efectul magic și feeric al lunii. 

Totodată, el presimte de pe acum „cîntul trist din ceasul rău”, adică 

conștientizează și celelalte nuanțe ale muzicii lumii. Așadar, lumina 

apare, în materialitatea sa, ca un element indispensabil structurării 

imaginarului nocturn eminescian. Cu ea, este definitivat și completat 

locul fiecărui element primordial.  Așa cum subliniază Bachelard, în 

construcția imaginii cosmice, subiectul poetic ne oferă „întregul înainte 

de a ne da părțile.” (Bachelard, 2005: 179), iar dacă părțile constituie 

elementele de construcție formală, întregul este construit tocmai din 

materialitatea și integralitatea elementelor naturale, care ne revelează 

adevăratul conținut al profunzimii poetice. 

În acest mod,  prezența aerului, a apei, a pămîntului și a focului în 

construcția imaginarului eminescian confirmă faptul că regimul nocturn 

al postumelor de tinerețe este asamblat în totalitate conform viziunii unui 

univers platonician, ale cărui legi sînt armonia și echilibrul,cu toate că , în 

acest cadru, pătrund deja ecourile anticiptive ale unui cosmos ordonat de 

alte principii și idei. Deocamdată, însă, simetria universului platonician al 

postumelor de tinerețe se construiește cu elementele stihiale și se 

conservă prin vrajă. Ea este, de fapt, cel mai importantă lege care 

guvernează întreaga structură a imaginarului nocturn eminescian. 

Bachelard arată că „axul normal al reveriei cosmice este cel de-a lungul 

căruia universul tangibil se transformă într-un univers al frumuseții” 

(Ibidem: 187) și frumusețea, cu toate funcțiile ei, dar mai ales cu aceea de 

a fascina, se cristalizează tocmai prin vrajă. Funcția fundamentală a vrăjii, 

reliefată în postumele de tinerețe, este aceea de a structura și de a menține 

cadrele reveriei. Chiar dacă în regimul nocturn, definit prin 

complementaritatea elementelor, cadrul mitic este indestructibil, el 

trebuie menținut. Așa cum arată Ioana Em. Petrescu, „formula magică e 

cea care a prezidat creațiunea și care susține și acum, dincolo de 

aparentele schimbări temporale și spațiale, structura stabilă a 

universului.” (Petrescu, 1978: 134) Tocmai de aceea, în postumele 

analizate, vraja apare în corelație cu muzica primordială a lumii („Vraja 

trece peste lume,/Vraja... cîntec amorțit”;  „Cîntec dulce ca de vrajă”). 

Astfel, prezența ei este motivată tocmai de rolul de face permanentă 

starea de reverie.  
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Dar un alt aspect important este distincția dintre vrajă și magie. 

Dacă magia apare ca soluție compensatorie (în Sărmanul Dionis, spre 

exemplu) e pentru că reprezintă un procedeu care poate fi dominat și 

controlat. În consecință, eul poetic poate recurge la magie din propria sa 

voință,  în timp ce vraja denotă o realitate obiectivă, o stare care nu mai 

poate fi controlată de subiectul poetic, dar care, în schimb, îl supune cu 

totul prin fascinație și prin mister. Asta înseamnă că, atunci cînd într-o 

etapă mai matură de creație, se va recurge la magie tocmai cu scopul de a 

schimba o realitate cu o alta, eul poetic va deține pe deplin controlul 

acțiunilor sale, mai mult, va avea, în cele din urmă, conștiința absurdului 

lor. Așa cum arată Ion Negoițescu, în postume, „ceea ce dă tărîmului 

eminescian proporții de mit și acea vrajă obiectivă, de lume sub pecetea 

sacrului, rămîne totuși în ultimă analiză o natură care revine din belșug, 

își răspîndește sonoritățile și miresmele, și mai ales respiră prin toți porii 

ei elementaritatea, titanismul, „sfințenia.” (Negoițescu, 1980: 81) Asta 

înseamnă că tocmai complementaritatea elementelor primordiale 

generează fascinația vrăjii. Un alt lucru interesant este faptul că vraja este 

doar în aparență feerică. Este adevărat că, așa cum s-a arătat mai sus, ea 

se conjugă perfect cu muzicalitatea unui univers paradiziac, dar, fiind o 

realitatea exterioară, obiectivă, ea scoate la lumină și anticipările unei 

lumi nu tocmai armonioase. De aceea, vraja este asociată cu „un vis 

îngălbenit” și „sună jalnic”. De altfel, așa cum demonstra Negoițescu, 

„magia și somnul sînt invocații ale morții” (Ibidem: 43). Cu alte cuvinte, 

pînă și vraja, cu funcția ei ordonatoare și structurantă, anticipează un alt 

univers, cu legi diametral opuse celei ale vîrstei mitice.  

În concluzie, imaginarul nocturn eminescian din postumele de 

tinerețe concretizează materialitatea și complementaritatea elementelor 

primordiale. Ceea ce confirmă poetica eminesciană este că, în cadrul 

regimului nocturn, toate constelațiile simbolice, așa cum spune Durand, 

au ca punct comun nu „ascensiunea pe culme, ci pătrunderea într-un 

centru” (Durand, 2000: 201), iar această centralitate, expusă întotdeauna 

în formele cele mai diverse, fac ca „lumea să înglobeze toate frumusețile 

himerelor.” (Bachelard, 2005: 87) De aici rezultă că principiul după care 

se structurează tot universul este cel al idealizării: toate elementele 

primordial sînt complementare și funcționează uneori sub legea unui 

principiu alchimic. Negoițescu vorbește despre o „nuntă a elementelor” 

(Negoițescu, 1980: 27) și arată că eul poetic plutonic este definit de 
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„vizionarismul său mitic: nu în sensul articulării mitului însuși, ci al 

materiei ideale din care el își extrage forma.” (Ibidem: 41) Așadar, 

complementaritatea elementelor nu este doar o condiție esențială pentru 

configurarea dimensiunii mitice, cu toate articulațiile sale, ci și un 

principiu definitoriu al întregii poetici eminesciene. Conturarea 

cosmosului mitic are ca punct de plecare întoarcerea la origini, dar aceste 

întoarceri transformă cu totul valorile psihologice și chiar existențiale ale 

eului poetic eminescian, anticipînd stadiul matur al creației. Astfel, 

imaginarul nocturn din postumele de tinerețe, tributar elementelor care se 

întrepătrund alchimic, devine o constelație care va declanșa toate 

devenirile poetice viitoare. 
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The complementarity of the elements in Eminescu’s nocturnal 

imaginary. Case study on youth posthumous works 
 

Abstract  
This paper aims to analyze the nocturnal imaginary in Mihai 

Eminescu’s  young  posthumous poetry. Within Eminescu’s nocturnal 

imaginary, the key elements appear in order to confirm the general idea 

of harmony and balance. In some poems, they manage to foreshadow 

another phase of creation, the maturity one, where the poetic character 

looks for answers and acknowledges his own existential crisis.  

At the same time, confirming all the directions of romanticism, 

many poems from the analyzed period are based on dreams and reveries. 

Those are the elements that actually set off and emphasize the whole 

landscape, as it appears in Eminescu’s vision. Beside them, there is the 

spell which also appears as a set off element that confirms the 

complementarities of all these elements. Therefore, this paper aims to 

analyze stylistically and thematically the major elements according to 

Eminescu’s general vision. 

Key-words: key elements, nocturnal imaginary, complementarities, 

dream, reverie, spell. 

 



 

ALEXANDRU FOITOȘ 

Anul III, Timișoara 

Stileme cromatice în poetica eminesciană a acvaticului 

1. Argument. Considerații teoretice 

Lirica eminesciană constituie un univers complex, dominat de 

întrepătrunderea unor poetici felurite, concretizate, la nivelul textului, 

prin existența unor cîmpuri semantice vizuale. „Densitatea semantică” 

(Irimia, 1979: 454) pe care o amintește Dumitru Irimia, în Limbajul 

poetic eminescian, este antrenată de complementaritatea unor reprezentări 

cromatice, mai exact de „abundența cromatică”, menționată de Mihaela 

Mancaș (Mancaș, 1983: 209), respectiv de multiplele cîmpuri imagistice, 

aceste „scheme structurante ale imaginii” (Petrescu, 1989: 39), cu ajutorul 

cărora universul liric eminescian este cristalizat cvasi caleidoscopic. 

Lucrarea de față își propune să inventarieze și să analizeze, la nivel 

stilistic și semantic, ocurențele unor culori dominante care intră în 

alcătuirea epitetelor cromatice, respectiv albastru, galben, verde, roșu și 

negru, determinări observate prin raportare la cîmpul vizual care 

constituie o bogată poetică a acvaticului în lirica eminesciană. G. I. 

Tohăneanu menționează existența unei „sensibilități la jocul de culori, 

lumini și umbre […] ce constituie o trăsătură dominantă a poeziei 

eminesciene, iar consecința ei, în plan lingvistic, va fi frecvența epitetelor 

cromatice. Ele se reliefează fie prin termeni uzuali, de obicei adjective 

(albastru, galben, negru, roș, verde), fie prin sinonime parțiale, 

metaforice” (Tohăneanu, 1976: 141). În lucrarea de față, ne vom 

concentra asupra primului aspect pe care profesorul timișorean îl 

menționează în Dincolo de cuvînt. Studii de stilistică și versificație.  

Cromatismele anterior amintite sînt prezente alături de multiple 

elemente ale cîmpului vizual acvatic, întrucît „cromatica în general nu 

poate fi ruptă, despărțită de simțul văzului, iar acesta desfășoară, cu 

concursul relației semnificant-semnificat, poetica vederii eminesciene” 

(Constantinovici, 2003: 57). Structurile în care survin determinări 

cromatice conțin, astfel, stileme cromatice. Un asemenea concept precum 

stilemul necesită un scurt preambul teoretic, întrucît reprezintă baza 

lucrării de față. Fiind o trăsătură minimală, reperată la nivel stilistic, 
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stilemul a fost definit pe o scară largă de diferiți cercetători ai domeniului 

lingvistic. În continuare, vom sintetiza cîteva definiții relevante ale 

stilemului, element esențial al analizei micro-stilistice pe care o vom 

realiza în cîteva texte poetice eminesciene. Fredi Chiappelli, în An 

Experiment of Using Traditional Stylistic Analysis on a Contemporary 

Text, menționează faptul că stilemul reprezintă „o alegere specială a unei 

orînduiri expresive a cuvintelor și a construcțiilor” (Chiappelli, 1979: 5), 

iar Kateřina Garajová, în Manualetto di stilistica italiana, prezintă o 

perspectivă mult mai actuală și realizează o analogie a termenului stilem 

cu alte cuvinte care prezintă aceeași modalitate de sufixare, astfel încît, 

„după cum sugerează sufixul –em, în mod analogic celui lingvistic, cum 

ar fi fonemul, morfemul, lexemul, stilemul este o unitate care corespunde 

unei alegeri stilistice din cîmpul lexical, sintactic și morfologic” 

(Garajová, 2014: 70). O definiție mai sumară este oferită de Daniela 

Slančová în articolul Styleme – Inspirations by Jozef Mistrík (and 

Others), publicat în „Slovak Speech” în 2011, articol în care aceasta aderă 

la perspectiva propusă de lingvistul slovac Jozef Mistrík în Stylistics of 

the Slovak Language, și anume faptul că stilemul reprezintă o „unitate 

care are o calitate stilistică” (Slančová, 2011: 300). Și lingvistul Ján 

Findra, în The Styleme and the Text, îl citează pe același Jozef Mistrík, cel 

care a introdus termenul stilem în aria preocupărilor de lingvistică și 

stilistică slovacă, și care îl definește drept „element care face stilul, prin 

intermediul căruia se manifestă stilizarea” (Mistrík, apud Findra, 1992: 

152).  

În spațiul balcanic, profesoara Marina Katnić-Bakaršić de la 

Universitatea din Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, definește conceptul de 

stilem în Stilistika drept „o unitate minimală care poartă o valență 

stilistică” (Katnić-Bakaršić, 2001: 210), această teoretizare înglobînd 

caracteristica principală pe care am regăsit-o în definițiile anterior citate, 

și anume faptul că stilemul reprezintă o unitate lingvistică de bază ce 

generează forță stilistică, printr-o plasare contextuală. În privința spațiului 

românesc, lingvistul preocupat de acesta, Ladislau Gáldi, în Introducere 

în stilistica literară a limbii române, menționează conceptul de „stilem 

poetic” (Gáldi, 1976: 71), factor esențial pentru sporirea expresivității 

textelor lirice.  

Conchizînd acest preambul teoretic și continuînd demersul nostru 

cu o parte practică, vom sintetiza aproximativ 30 de apariții constante ale 
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unor structuri ce conțin determinări adjectivale încărcate de un 

„simbolism cromatic” (Petrescu, 1989: 78) și elemente determinate din 

sfera poeticii eminesciene a acvaticului. De asemenea, vom observa 

faptul că numărul de ocurențe ale cromatismelor diferă, ordinea în care le 

vom analiza fiind determinată de frecvența acestora în cadrul structurilor 

cromatice, adică în cadrul stilemelor cromatice. 
 

2. Poetica acvaticului și structurile sale cromatice 

Conturarea unei poetici acvatice este realizată, la Mihai Eminescu, 

prin apariția constantă a unor motive subsumate hiperonimului apă, 

precum lacul, rîul, marea, oceanul, valul, unda etc. Dumitru Irimia 

menționează ocurențele termenilor acvatici în opera lui Mihai Eminescu, 

observînd „primordialitatea apei și dimensiunea neptuniană” (Irimia, 

1979: 373) a liricii sale. Astfel, Dumitru Irimia precizează numărul 

aparițiilor unor motive eminesciene ce aparțin sferei semantice a 

acvaticului: „apă (54), mare (49), rîu (24), lac (17), izvor (44), val (58), 

undă (20)” (Ibidem: 261). Aceste elemente substantivale alcătuiesc 

asocieri sintagmatice de tip substantiv+adjectiv sau, după caz, 

adjectiv+substantiv, determinările fiind, de fapt, cromatisme care sînt 

adesea puse în valoare în lirica eminesciană: albastru, verde, galben, 

roșu, negru, dar și altele, unele chiar specifice textelor lui Eminescu, 

precum vioriul, însă lucrarea de față se va axa doar asupra celor cinci 

tonuri dominante anterior menționate, deoarece chroma eminesciană 

prezintă un registru destul de bogat ce poate constitui oricînd prilejul unei 

analize mult mai ample. 

În continuare, vom realiza o sinteză a principalelor ocurențe 

cromatice care survin în cadrul poeticii acvaticului, pornind de la 

cromatismul dominant, și anume albastrul. Totodată, vom analiza 

sintagmele în care cele cinci cromatisme se regăsesc drept „determinări 

poetice” (Tomașevski, 1973: 72), realizînd anumite observații de natură 

stilistică pe marginea lor. 
 

2.1. Stilemul cromatic albastru 

Avînd cele mai multe apariții, în urma analizei micro-stilistice, 

stilemul cromatic albastru survine într-o multitudine a figurilor 

semantice, dintre care ne vom focaliza asupra epitetului. Acest cromatism 

poate fi observat, cu precădere, în cadrul unor structuri ce conțin epitete 

descriptive, impresioniste, respectiv cromatice sau „coloristice” (Vianu, 
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1968: 175). Despre această ultimă tipologie, Mihaela Mancaș 

menționează că este bine reprezentată în poeziile „din a doua perioadă a 

creației, din ciclul celor publicate în 1876” (Mancaș, 1983: 209), întrucît 

aceasta prezintă și o „maximă înflorire imagistică” (Ibidem), pe lîngă 

bogăția cromatică. De asemenea, Petru Caraman observă, în Pămînt și 

apă: contribuție etnologică la studiul simbolicei eminesciene, „frecvența 

extraordinară a albastrului la Eminescu” (Caraman, 1984: 260), acest 

stilem cromatic dominînd sfera poeticii acvatice, poetul utilizîndu-l în 

diverse reprezentări imagistice. 

Un prim exemplu, poate printre cele mai cunoscute, în care 

observăm apariția stilemului cromatic albastru, încă din începutul 

poemului, este Lacul, unde regăsim versul sugestiv „Lacul codrilor 

albastru” (Eminescu, 1939: 74). Sintagma comună lacul albastru, ușor 

redundantă, e întreruptă prin „intervenția” nominalului genitival codrilor. 

Observînd șablonul determinat-determinant, sintagma lacul albastru 

reprezintă un epitet descriptiv, cromatic, făcînd referire la suprafața apei, 

„cu reflexe albăstrii, provocate de limpezimea undelor și de cerul care se 

reflectă în ele” (Vianu, 1968: 26). De asemenea, lacul este, în concepția 

lui Grigore Scorpan, și o „imagine miniaturală a mării” (Scorpan, 1977: 

318), astfel încît putem remarca faptul că elementele acvaticului prezintă 

o legătură strînsă între ele. Tot în cadrul aceleiași poezii, identificăm și o 

structură în care adjectivul atributiv, adică determinantul, este precedat de 

articolul demonstrativ adjectival: „Lîngă lacul cel albastru” (Eminescu, 

1939: 74). Ladislau Gáldi, în Stilul poetic al lui Mihai Eminescu, observă 

acest șablon adesea regăsit în lirica eminesciană, și anume „substantiv (S) 

+ atribut adjectival (A) cu tipul S + (cel) A” (Gáldi, 1964: 141). Astfel, în 

asemenea construcții, „epitetul adjectival este întărit de articolul 

demonstrativ, cu rol de intensificare subiectivă a însușirii” (Sporiș, 2009: 

114). 

Într-un alt set de texte poetice, regăsim elemente vizuale ale mării, 

precum valurile, undele sau chiar brațele (prin antropomorfizarea 

imaginii mării), asociate stilemului cromatic albastru, conturînd, astfel, 

imagini previzibile, care constituie „epitete stereotipe”, așa cum le 

numește Tudor Vianu (Vianu, 1968: 163), figuri semantice care prezintă 

o caracteristică permanentă a obiectului. Cîteva exemple, în acest sens, se 
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regăsesc în Povestea magului călător în stele: „A mărei unde-albastre 

alunecă’nspumate/Și-l duc în leagăn dulce, prin cînturi de pe mal”
1
 

(Eminescu, 1952: 169), „Luntrea, un vis de aur, pînza albastră-a mării/O 

sfîșie – și-aproape ea vine-acum de mal” (Ibidem: 170). În ambele situații 

remarcăm elemente acvatice care aparțin mării, relația de apartenență 

fiind stabilită prin construcțiile genitivale (a mărei, a mării). Sintagmele 

în care este utilizat determinantul cromatic, unde-albastre, pînza albastră, 

fac referire la spațiul întins al mării, el însuși albastru, dar care prezintă 

un anumit dinamism. În primul caz, elementul substantival undă 

desemnează ideea de ondulație, mișcare la suprafața apei, pe cînd, în al 

doilea caz, remarcăm forma verbală sfîșie, sugestie a spațiului inert (pînza 

albastră) care are parte de o anumită intruziune (luntrea). De asemenea, 

tot în Povestea magului călător în stele, regăsim versul sugestiv „În 

marea cea albastră se cufundau ades” (Ibidem: 152), vers în care 

observăm același pattern cu articol demonstrativ adjectival pe care l-a 

identificat și Ladislau Gáldi. Sintagma mare albastră reprezintă mai mult 

decît un epitet cromatic, și anume un epitet ornant care prezintă „o 

însușire permanentă constitutivă a unui lucru sau o caracteristică 

individuală” (Ionescu, Cerkez, 1997: 184). Utilizarea constantă a acestuia 

intensifică „sensul de determinare din perspectiva unei caracteristici, 

exprimată adjectival” (Irimia, 1997: 59), după cum susține Dumitru 

Irimia. 

Un alt exemplu de poem în care observăm ocurența albastrului 

asociat elementelor marine este Memento mori, poem care „imaginează 

apele oceanici, mai albastre decît cerul, oglindă solară a civilizației 

elene, drept un eden al nimfelor” (Tacciu, 1979: 150) și în care 

identificăm următoarele seturi de versuri: „Valuri rîd și ’ntunecoasă 

mînă lumea lor albastră” (Eminescu, 1952: 128), „Nimfe albe ca zăpada 

scutur’ ap’ albastră, caldă/Se împroașcă ’n joacă dulce, mlădiindu-se se 

scaldă,” (Ibidem: 118), „În imagini de talazuri cînt’a Daciei cădere/Și 

cu-albastrele ei brațe țărmii-i mîngîie duios” (Ibidem: 137). Elementele 

din cîmpul vizual al acvaticului, regăsite în sintagmele evidențiate, sînt 

                                                 
1
 Versul „A mării unde-albastre alunecă ’nspumate” (Eminescu, 1952: 310) se 

regăsește și în Mureșanu, aspect ce sugerează recurența, în lirica eminesciană, a 

sintagmei evidențiate care se referă la dinamismul apei. 
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valurile, apa, talazurile. În primul vers citat, dinamismul apei este cel 

care domină din punct de vedere vizual, lumea albastră făcînd referire la 

spațiul marin „întunecos, înșelător și sorbitor” (Constantinovici, 2003: 

59), spațiu antrenat de mișcarea valurilor. În cazul celui de-al doilea vers 

citat, epitetul multiplu, ale cărui elemente sînt coordonate prin 

juxtapunere, sugerează, prin prezența nimfelor, „spațiul oniric 

eminescian: apele foarte senine, foarte albastre” (Petrescu, 2002: 129). 

De asemenea, tot aici, remarcăm un contrast la nivel cromatic între 

comparația explicită albe ca zăpada și epitetul multiplu ap’ albastră, 

caldă, respectiv la nivelul senzațiilor, prin asocierea răcorii zăpezii cu 

elementul adjectival caldă. În cel de-al treilea vers citat, referirea se face 

tot la mare, în acest caz fiind antropomorfizată, dinamismul acestui vast 

spațiu fiind generat de prezența talazurilor, „valurile dezlănțuite de 

furtună” (Tohăneanu, 1965: 45), întrucît ele reprezintă „individualizări 

ale materiei, care constituie o pluritate de fragmente desprinse din marea 

unitate” (Scorpan, 1977: 321). La nivelul structurii albastre brațe, 

remarcăm „o trăsătură sintactică generală la Eminescu, încă din primele 

poezii, dar care se modifică treptat în evoluția spre creația de maturitate, 

și anume inversiunea stilistică a determinării față de determinat, 

indiferent de modul în care aceasta este exprimată” (Mancaș, 1983: 186), 

efectul fiind acela de pune în valoare și de a accentua determinările care 

compun bogatul tablou cromatic eminescian.  

În Odin și poetul, regăsim următoarele versuri: „O, mare, mare 

înghețată, cum nu sînt/De tine-aproape să mă’nnec în tine!/Tu mi-ai 

deschide-a tale porți albastre,/Ai răcori durerea-mi înfocată/Cu iarna ta 

eternă. Mi-ai deschide/A tale – albastre hale și mărețe;/Pe scări de 

valuri coborînd în ele” (Eminescu, 1952: 104), respectiv „O vorbă zice – 

murii cei albaștri/Ai mării, desfăcuți în două-mi lasă” (Ibidem: 107). În 

cadrul acestora, observăm o multitudine de elemente care alcătuiesc 

treptat spațiul marin ca topos paralel lumii terestre, delimitat, astfel, prin 

prezența termenilor substantivali porți, hale, scări, muri, termeni ce 

reprezintă bazele unor asocieri sintagmatice de tipul determinat-

determinant. Așadar, marea, sugestie a incomensurabilului, devine, aici, 

un spațiu distinct, delimitat, aproape geometrizat, observabil prin 

„descinderea în apele adînci [...] cu formele verticale ale murilor și 

coloanelor, susținînd bolți” (Tacciu, 1979: 142). În ultimul vers citat, 

elementul substantival murii transformă „vagul toponimic” (Macarie, 
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1980: 18) al mării într-un spațiu organizat, concret, delimitat. Același 

lucru se poate observa și prin elementul substantival porți din textul În 

căutarea Șeherezadei: „Mi-a deschis marea porțile-i albastre” 

(Eminescu, 1952: 206), tot prin referire la spațiul marin. Toate elementele 

determinate care se încadrează semantic motivului eminescian al mării 

primesc, de cele mai multe ori, determinantul adjectival albastru, cu 

formele albastră, albaștri, albastre, devenind, astfel, un stilem cromatic. 

Imaginea mării, căreia îi este asociat determinantul adjectival 

albastră, este prezentă și în Mitologicale, prin versurile „Numai marea-

albastră murmură-n contra orgiei” (Ibidem: 197), respectiv „Soarele, ca 

să împace marea, la ea se apleacă,/Lin netezește-a ei față albastră și-

adînc se uită/În luminoasele valuri a ei și sînu-i dezmiardă” (Ibidem: 

198). Dacă în prima structură evidențiată regăsim o reprezentare vizuală 

tipică, ancorată într-un epitet cromatic sau chiar ornant, în cel de-al doilea 

set de versuri, imaginii mării i se asociază o latură umană, elementul 

substantival față fiind preferat în realizarea structurii cromatice. De 

asemenea, poezia aduce în prim plan imaginea „apei luminate solar” 

(Tacciu, 1979: 125). Așadar, diversitatea termenilor aleși, atît în Odin și 

poetul, cît și în Mitologicale, funcționează drept elemente determinate, 

subsumate, semantic, motivului eminescian al mării.  

În cadrul poeticii acvatice regăsim și fenomenul oglindirii, al 

răsfrîngerii elementelor care aparțin sferei celeste, de pildă, asupra 

nelimitatului acvatic. Acest aspect denotă un fel de contopire a poeticilor, 

mod prin care diferite registre imagistice ajung să comunice. Un exemplu 

în acest sens este Memento mori, prin versurile „Mai albastră decît 

cerul, purtînd soarele pe față,/Ea reflectă’n lumea-i clară toată Grecia 

măreață” (Eminescu, 1952: 118). Versurile sugerează imaginea spațiului 

marin, care, de altfel, împărtășește același cromatism cu cel al cerului, 

deși marea este descrisă ca fiind mai albastră, sugerînd o amplificare a 

intensității cromatice, „conținutul categorial al intensității obiective 

rezultînd din interpretarea lingvistică a raportului dintre două obiecte din 

punctul de vedere al manifestării unei însușiri comune” (Irimia, 2008: 

100). Actul oglindirii se realizează prin forma verbală reflectă, cea care 

stabilește o legătură între elementul acvatic și cel astral, întrucît imaginea 

soarelui este cea care se reflectă în mare. Zoe Dumitrescu-Bușulenga 

afirmă că o imagine centrală a acestui poem este cea a „Greciei care se 

înalță, în viziunea eminesciană, ca un miracol închis în sine, între cer și 
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marea mai albastră decît cerul, în frumusețe și bucurie” (Dumitrescu-

Bușulenga, 1999: 238). Și în Mureșanu regăsim același fenomen al 

oglindirii: „Se oglindă-n ap-albastră de aur portocale” (Eminescu, 1952: 

306), de data aceasta „contopirea” realizîndu-se cu ajutorul unui element 

al naturii terestre. Astfel de structuri epitetice apar constant în poetica 

acvatică a liricii eminesciene, constituind o diversitate a asocierilor 

sintagmatice, precum: unde albastre, lac albastru, porți albastre, lumea 

albastră, albastrele brațe etc. Aceste structuri sînt înregistrate și de 

dicționarele eminesciene ale profesorului ieșean Dumitru Irimia 

(Dicţionarul limbajului poetic eminescian), respectiv Tudor Vianu 

(Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu), lucrări complexe de 

lexicografie poetică ce înregistrează ritmul și dinamismul lexicului 

eminescian. 

În continuare, reprezentările vizuale ale izvorului sînt, de asemenea, 

recurente în lirica lui Mihai Eminescu. Previzibil, elementele 

substantivale sînt asociate cromatismului albastru, așa cum putem 

constata în Scrisoarea IV: „Cum la vorbă mii de valuri stau cu stelele 

proroace!/Codrii negri aiurează și izvoarele-i albastre” (Idem, 1939: 

155). În această situație, remarcăm un caz de concretizare a „epitetului 

impresionist”, care înglobează senzații vizuale fugitive și în care 

„densitatea codrului se convertește în întunecime, realizînd cu albastrul 

izvoarelor o cromatică de mare expresivitate, proprie picturii moderne” 

(Irimia, 1979: 288), așa cum menționează Dumitru Irimia. De asemenea, 

o structură aproape identică se regăsește și în Sarmis: „Cum stă la sfaturi 

marea cu stelele proroace/Și codri aiurează, izvoarele-i albastre” 

(Eminescu, 1952: 411).  

În cazul conceptului supraordonat fluviu, am selectat, spre 

inventariere, o structură care diminuează extensiunea termenului pînă la 

unicat, prin intermediul elementului Dunărea din Scrisoarea III, în 

cadrul unei descrieri spațiale: „Ce e cu plugul și cu spada ați întins moșia 

voastră/De la munte pîn’ la mare și la Dunărea albastră” (Idem, 1939: 

149).  

Albastrul este, așadar, dominant în cadrul cîmpului imagistic 

acvatic, fiind utilizat în constituirea unor diverse figuri semantice care 

evidențiază multitudinea termenilor ce funcționează drept determinări și, 

deci, stileme în cadrul limbajului poetic eminescian. 
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2.2. Stilemul cromatic galben 
Pentru a observa apariția stilemului cromatic galben, poeziile Lacul 

și Memento mori vor fi alese drept suport al analizei noastre stilistice. Pe 

lîngă cromatismul galben, epitetele regăsite în aceste două texte selectate 

„apar sub o gamă coloristică întinsă” (Mancaș, 1983: 217), întrucît 

remarcăm o diversitate a culorilor, utilizate în stabilirea unor determinări 

adjectivale, apte să concretizeze epitete cromatice.  

În Lacul, observăm două versuri în care survine policromia 

spațiului naturii: „Lacul codrilor albastru/Nuferi galbeni îl încarcă” 

(Eminescu, 1939: 74). În acest caz, atenția noastră se va focaliza asupra 

celui de-al doilea vers, întrucît remarcăm contrastul coloristic pe care 

Eminescu reușește să îl surprindă. Simona Constantinovici menționează 

faptul că, la Eminescu, diversitatea epitetelor cromatice are rolul de a 

marca și „contrastul, întrepătrunderea registrelor cromatice, o anumită 

armonie coloristică pe care poetul o preferă” (Constantinovici, 2003: 58) 

și care ține de ordonarea aproape instinctivă a spațiilor de poeticitate. 

Astfel, determinantul cromatic galbeni este asociat unui element al florei 

acvatice, nuferi. 

În Memento mori, identificăm versurile „Nilul mișc’a lui legendă și 

oglinda-i galben-clară/Cătră marea liniștită, ce înneacă a lui dor” 

(Eminescu, 1952: 112). Metafora explicită – în acest caz a oglinzii (ca 

suprafață a apei) – realizează, în lirica eminesciană, „asocieri inedite, 

uneori contrastice, între domeniile semantice ale abstractului și 

concretului sau între elemente ale căror sensuri denotative sînt 

incompatibile” (Mancaș, 1983: 232). Dicționarul limbii poetice a lui 

Eminescu, aflat sub redacția lui Tudor Vianu, consemnează construcția 

metaforică oglinda galben-clară a Nilului, sugestie a „apei Nilului cu 

reflexe strălucitoare provocate de lumina solară și de mîlul auriu” (DLPE, 

1968: 220). De asemenea, Elena Tacciu menționează existența unei 

„viziuni a apelor clare, strălucitoare la Eminescu” (Tacciu, 1979: 126), 

figurată prin epitetul clară ce apare alături de determinantul cromatic 

galben, cu rol intensificator. 

Un alt exemplu relevant este În van căta-veți, unde regăsim, 

precum în cazul Dunării din Scrisoarea III, ocurența vizuală a rîului 

Tibru: „Tibrule galbăn/Unde e astăzi mărirea ta?” (Eminescu, 1952: 

371). În cadrul structurii evidențiate, remarcăm substantivul propriu 

determinat aflat în cazul vocativ, constituind, astfel, o adresare directă, 
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concretizată prin intermediul figurii retorice a interogației și care are 

drept determinant forma regională galbăn. 

Conchizînd această parte a lucrării, galbenul, deși este, în general, 

asociat sferei astrale, reprezentînd determinantul unor substantive precum 

stea, soare, lună, am putut observa faptul că acest stilem cromatic poate fi 

regăsit și în asocieri sintagmatice inedite, care conțin elemente ale 

acvaticului. 
 

2.3. Stilemul cromatic verde 
În continuare, vom urmări apariția verdelui în cadrul poeticii 

acvatice din lirica eminesciană, mai puțin întîlnit decît celelalte stileme 

cromatice, precum albastrul ori galbenul. Așadar, deși prezintă un număr 

mai restrîns de ocurențe, stilemul cromatic verde conturează anumite 

structuri epitetice pe care le vom observa în această parte a lucrării. 

Pentru analiza noastră, vom urmări doar două ocurențe explicite ale 

stilemului verde, regăsite în poeziile Frumoasă-i... și Cînd privești 

oglinda mărei, poezii în care apare drept determinant al elementelor 

substantivale lac și mare. În Frumoasă-i..., text poetic reprezentativ prin 

abundența epitetelor, astfel încît remarcăm „35 de cuvinte determinate 

estetic și 11 nedeterminate, adică 76% cuvinte însoțite de un epitet” 

(Vianu, 1975: 422), regăsim următoarele versuri: „În lacul cel verde și 

lin/Resfrînge-se cerul senin,/Cu norii cei albi de argint,/Cu soarele nori 

sfîșiind./Dumbrava cea verde pe mal” (Eminescu, 1952: 3). Observăm, 

astfel, apetența pentru aceeași structură pe care a analizat-o și Ladislau 

Gáldi în Stilul poetic al lui Mihai Eminescu, sintagmă care conține 

articolul demonstrativ adjectival cel și care conține un epitet multiplu, 

elementele căruia sînt coordonate copulativ. G. I. Tohăneanu, în Studii de 

stilistică eminesciană, remarcă faptul că „epitetul verde are o mare 

răspîndire” (Tohăneanu, 1965: 94) în lirica eminesciană, deși este, 

deseori, asociat elementelor din sfera naturii terestre. Mariana Neț 

analizează această alegere inedită a imaginilor vizuale din Frumoasă-i... 

cu ajutorul unei interpretări semiotice a actului oglindirii. Astfel, aceasta 

observă faptul că „obiectul reflectat și cel în care se produce reflectarea 

au caracteristici obiective comune: lacul cel lin – cerul senin, lacul cel 

verde – dumbrava cea verde” (Neț, 2000: 125). De asemenea, Elena 

Tacciu menționează existența unei „refracții narcisiace a peisajului în 

oglinda circulară a apei” (Tacciu, 1979: 128) din poemul Frumoasă-i.... 
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Și textul Cînd privești oglinda mărei prezintă o imagine recurentă 

din sfera poeticii eminesciene a acvaticului: „Un minut dacă te-ai 

pierde,/Tu, măcar/Sub noianul mărei verde” (Eminescu, 1952: 20). 

Considerăm actul oglindirii responsabil pentru alegerea determinantului 

adjectival verde din acest caz (în general, regăsindu-se, în textele 

eminesciene, determinantul albastră alături de elementul substantival 

mare), întrucît poezia debutează cu versurile care sugerează reflectarea: 

„Cînd privești oglinda mărei,/Vezi în ea/Țărmuri verzi și cerul 

sărei,/Nor și stea” (Ibidem). Gaston Bachelard tratează, de asemenea, 

fenomenul oglindirii în Apa și visele: eseu despre imaginația materiei, 

menționînd că „apa, în tînăra-i limpezime, este un cer răsturnat în care 

aștrii capătă o nouă viață” (Bachelard, 1995: 57), astfel încît oglinda 

lichidă ajunge să reflecte lumina astrală. G. I. Tohăneanu menționează 

faptul că structura noianul mărei verde reprezintă o „evocare a intensității 

mării, a neastîmpărului apelor” (Tohăneanu, 1965: 111). 

Deși cromatismul verde survine, cel mai des, în interiorul unor 

structuri care aparțin unei poetici a teluricului, a naturii terestre, putem 

remarca apariții ale acestui stilem cromatic și în cadrul cîmpului imagistic 

acvatic.  
 

2.4. Stilemul cromatic roșu 
Cu ocurențe într-un număr mai modest în cadrul poeticii 

eminesciene a acvaticului, roșul reprezintă un cromatism de o intensitate 

ridicată. Pentru această parte a lucrării, vom analiza două structuri 

cromatice în care survine această culoare. 

Stilemul roșu poate fi observat mai ales în Memento mori, acest 

poem care, „din punct de vedere cromatic, este construit pe baza unei 

puternice gradații: se deschide în auriu, continuă cu roșu-auriu, trece în 

verde și apoi în albastru, toate pe același fundal auriu, care este la 

Eminescu culoarea specifică a aducerii aminte” (Mihăilescu, 1982: 290). 

De aceea, Memento mori este un bun exemplu spre observarea acestor 

asocieri sintagmatice, întrucît prezintă, după cum consideră Dan C. 

Mihăilescu, o „aglomerare cromatică” (Ibidem: 291) înclinată către 

pictural. Astfel, regăsim versurile „Roma arde și furtuna chiuind în ea se 

scaldă/Și frămîntă’n valuri roșii marea turbure și caldă/Și aruncă’n loc 

de spume nori de fum, scîntei și vînt;” (Eminescu, 1952: 123), „Și răpiți, 

urlînd ei bolta o coboară - ș’o coloră/Cu-a lor sînge care’n rîuri ude, 
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roșii, de-auroră,/Împle-a norilor spărture cu mari lacuri de rubin” 

(Ibidem: 137). Structura valuri roșii din primul set de versuri sugerează 

același fenomen al oglindirii pe care l-am întîlnit și în cazul celorlalte 

cromatisme, astfel încît focul ce mistuie spațiul terestru (Roma) se reflectă 

în spațiul acvatic. În cel de-al doilea set de versuri, observăm cromatismul 

explicit din structura epitetului multiplu rîuri ude, roșii, de-auroră, 

asocierea inedită a acestor determinări sporind expresivitatea sintagmei. 

De asemenea, remarcăm și o structură în care culoarea roșie survine în 

mod implicit, prin apel la un element al naturii anorganice, rubinul, 

element care ajută la conturarea structurii metaforice lacuri de rubin. 

Spațiul acvatic este cel în care elemente terestre și celeste reușesc să se 

oglindească, întrucît regăsim imaginea pămîntului însîngerat și, implicit, a 

apelor „însîngerate” alături de reprezentarea vizuală a cerului albastru 

(bolta). 

Astfel, culoarea roșie devine un simbol al energiei și, implicit, al 

dinamismului care domină spațiul acvatic din Memento mori, „evocînd 

focul, sîngele, căldura, acțiunea, vitalitatea, îndrăzneala, mînia, 

agresivitatea, ura, furia, violența. Roșul este asociat cu viața, cu ardoarea, 

cu dorința” (Rossignol, 2010: 21). 
 

2.5. Stilemul cromatic negru 
Cu apariții extrem de diverse în lirica eminesciană, dar mai puțin 

frecvente alături de elemente din sfera acvaticului, este stilemul cromatic 

negru. Eminescu își manifestă preferința pentru determinantul negru în 

poeziile sale de tinerețe, alături de alte epitete prin care surprinde 

reprezentări ale feminității fantomatice și diafane, și anume albul, 

argintiul, palul/palidul.  

În această parte a lucrării, vom analiza o singură ocurență a 

stilemului cromatic negru, în La Heliade, unde apare drept determinant al 

elementului acvatic talazuri. Întrucît negrul simbolizează intensitatea, 

receptacul al tuturor cromatismelor, îl vom regăsi asociat elementelor 

care sugerează dinamismul apei. Astfel, talazul amplifică ideea de 

„violență a valurilor” (Bachelard, 1995: 197), fiind asociat cromatismului 

negru în versurile: „Talazurile negre ce turbă, se răstoarnă/Și spumegă 

ca furii și urlă-ngrozitor” (Eminescu, 1939: 17). Ideea dinamismului, a 

agitației, este sugerată și prin formele verbale utilizate, și anume turbă, se 
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răstoarnă, spumegă, urlă, prin comparația explicită spumegă ca furii, 

respectiv prin adverbul -ngrozitor. 
 

3. Concluzii 
Lucrarea de față a expus un succint tablou al stilemelor cromatice 

(albastru, galben, verde, roșu, negru) din poetica eminesciană a 

acvaticului. Pornind de la culoarea dominantă, și anume albastrul, pînă la 

o apariție singulară, precum în cazul negrului, am identificat un număr de 

28 de ocurențe ale acestor cromatisme, astfel sintetizate: albastru (20), 

galben (3), verde (2), roșu (2), negru (1).  

Registrul cromatic eminescian se raportează la „însușirile cele mai 

pregnante ale obiectelor, iar policromia naturii prilejuiește ochilor noștri 

multe clipe de încîntare” (Tohăneanu, 1976: 141). Ne-am propus să 

interpretăm, cu precădere din punct de vedere stilistic, unele asocieri 

sintagmatice în care apar elemente ale cîmpului imagistic acvatic (mare, 

lac, rîu, ocean, val, undă, talaz etc.) alături de diferite determinări 

cromatice pe care le-am marcat ca stileme, acestea formînd structuri de 

tip epitetic care conferă expresivitate și originalitate limbajului poetic 

eminescian. Cromatismul dominant este, însă, albastrul, astfel încît „din 

bogăția de culori a lumii, una este cea preferată de Eminescu – aceea a 

cerului și a mării, albastrul – simbolizînd setea de infinit, lărgimea și 

profunzimea” (Tohăneanu, 1965: 93) elementelor acvatice. Structurile de 

tip element acvatic + stilem cromatic, identificate și expuse în sinteza de 

față apar în mod recurent în lirica eminesciană. 

Pe lîngă cromatismul dominant al albastrului, prezența celorlalte 

stileme contribuie la modificarea „peisajului” acvatic și, implicit, a 

coloristicii previzibile a acestuia. Astfel, prin actul oglindirii, spațiul 

acvatic tinde să capete un cromatism distinct. Stilemul cromatic galben 

sugerează atît claritatea, întrucît survine în cadrul sintagmei galben-clară, 

cît și o posibilă contopire a acvaticului cu un element al sferei astrale, și 

anume soarele. Stilemul cromatic verde contribuie la denaturarea 

cromaticii acestui spațiu, întrucît remarcăm, în acest caz, actul oglindirii 

unor elemente ale naturii terestre. Pentru această situație, am observat 

faptul că se realizează o uniformizare a peisajului terestru cu cel acvatic, 

creînd un întreg peisaj dominat de stilemul cromatic verde, un spațiu 

terestru dedublat în cadrul spațiului acvatic. Precum în cazul stilemului 

verde, prin cromatismul roșu se realizează, de asemenea, denaturarea 
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coloristicii peisajului, iar spațiul terestru se reflectă în acesta. Atît 

stilemul cromatic roșu, cît și cel negru, sînt ancorate într-un regim 

metaforic, inserția acestor cromatisme în cadrul poeticii eminesciene a 

acvaticului fiind motivată de dorința de a amplifica tensiunea generată de 

discursul liric. Observăm, astfel, un spațiu care are parte de un anumit 

dinamism, destul de agresiv și marcat de stări negative.  

Chroma eminesciană prezintă, așadar, diferite întrebuințări prin 

intermediul stilemelor, generînd, ca efect poetic, diferite tensiuni și stări 

negative (precum în cazul stilemelor roșu și negru), contribuind la 

modificarea peisajului (galben) sau la denaturarea acestuia, prin crearea 

unui peisaj de un cromatism iluzoriu (verde). 
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Chromatic stylemes in the aquatic poetics of Mihai Eminescu  
 

Abstract  
The aim of the following paper is to highlight the main occurrences 

of different structures that contain elements which are representative for 

the aquatic poetics of Mihai Eminescu and their determinants, which are 

different colours that create the specific imagery of Eminescu’s lyrical 

works and which become stylemes. These two elements, together, 

contribute to the enrichment of the text expressiveness by creating 

different chromatic epithets or other semantic figures. Thus, the paper 

focuses on five chromatic elements, such as blue, yellow, green, red and 

black, which are usually associated with motifs such as the lake, the sea, 

the river, the waves, the billows etc. We managed to identify 30 

occurences of this type, creating an impressive table of stylistic structures 

that have different poetic effects at the level of the lyrical discourse. 

 

Key-words: micro-stylistics, aquatic poetics, imagery, styleme, 

chromatic epithet 
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ICA ROXANA DUMBRAVĂ  

Master II, Bucureşti 

Interferențe culturale. Poetica exteriorului în scrisorile de 

dragoste eminesciene 

Preliminarii. Alter-ego și exterioritate  
Scriitorul, ca element de legătură între ideile, sentimentele, tot ceea 

ce vrea să transmită și cititor, este cel care își conturează un spațiu 

personal, care respectă sau nu coordonatele lumii în care trăiește. Ca act 

al fanteziei creatoare, textele literare sînt uneori diferite față de așteptările 

cititorului și îi înfluențează, într-o mare măsură, percepția asupra 

biografiei autorului, creîndu-se o confuzie între scriitor ca entitate 

personificată în textele sale și scriitorul din viața reală.  

Transformat într-o legendă, mitizat și ulterior demitizat, Mihai 

Eminescu este văzut ca un geniu creator, cititorii avînd tendința de a-i 

interpreta viața în funcție de operă. Cuplul format din Veronica Micle și 

Mihai Eminescu, unul dintre cele mai mitizate din literatura română, este 

văzut ca o reintrerpretare a prozei și poeziei eminesciene, imaginea 

conturată în scrisori fiind asociată cu un alter-ego al scriitorului. 

Corespondența lor, sintetizată prin parafrazarea formulelor de adresare 

folosite de cei doi îndrăgostiți: „Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit”
1
 

este construită și interpretată asemenea unui roman, firește epistolar, 

neținînd cont și de valoarea documentară a scrisorilor. Celebra poveste de 

dragoste a celor doi este construită pe baza corespondenței private, prilej 

de sinceritate și naturalețe. În general, sîntem tentați să asociem relația 

dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu cu ipostazele iubirii din poeziile 

eminesciene, fără să facem diferența între scopurile de bază ale textelor. 

Firește că între corespondență și opera în sine există o legătură intrinsecă, 

dar o interpretare a poeziilor bazată în totalitate pe influența scrisorilor lui 

Eminescu nu este justificată.  

Lumea din scrisori nu este utopică, o lume ideală a unei iubiri 

perfecte, ci aduce în atenția cititorilor o gradație a sentimentelor și o 

                                                 
1
 Titlul volumului de corespondență îngrijit de Christina 

Zarifopol-Illias. 
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fluctuație a lor, de la cele mai intense trăiri pînă la crize sentimentale, 

lacrimi și durere, de o autenticitate care ne face să vedem o altă față a lui 

Eminescu. Cu toate acestea, corespondența dintre poet și Veronica Micle 

nu este doar o poveste siropoasa de dragoste, ci și o prezentare a societății 

contemporane, talentul publicistic al lui Eminescu făcîndu-se remarcat 

prin elementele „neerotice” care apar în scrisori, îndeosebi contextul 

politic și contextele sociale ale acelor vremuri. În afara valorii lor 

informative, scrisorile au o latură literară care nu poate fi contestată, ele 

îmbinînd interiorul și exteriorul într-o maniera inovatoare. Reflexivitatea 

imbajului folosit, ca obiect și instrument al comunicării, are atît funcția de 

a reprezenta o societate care îi are în centru pe protagoniștii relației de 

dragoste, cît și putere de interpretare a sentimentelor celor doi și a lumii 

care se perindă în jurul cuplului.  

Avînd în vedere că scrisorile nu își propun să aibă o valoare literară 

intrinsecă, este interesant faptul că regăsim în ele elemente care sînt 

indiscutabil literare. Vocația epistolară (Săndulescu 1972 :12) se îmbină 

cu cea poetică, conturînd un univers complex, potențat de ideea că orice 

operă, deține în sine valențe literare ale altor opere. Plecînd de la această 

idee, putem interpreta scrisorile de dragoste în funcție de contextul pe 

care îl conturează. Exteriorul, ca spațiu conturat prin referințe culturale 

sau critice la adresa societății zugrăvite, poate reprezenta un alt centru de 

focalizare asupra corespondenței lui Eminescu, ajutîndu-ne să descoperim 

noi valențe ale viziunii poetului și, în general, o lume care nu se pretează 

explorărilor curente și este dată deoparte atunci cînd vorbim despre relația 

dintre cei doi. Avînd ca pretext al lucrării problematica conturării acestui 

exterior, apar, firește, următoarele incertitudini: este contextul doar o 

platformă referențială în corespondența de dragoste, un element 

nesemnificativ într-un discurs îndrăgostit sau exterioritatea dobîndește o 

valoare independentă în discursul acestor scrisori? 

 

Despre context și vocație epistolară  
Între 1879 și 1883, cu o pauză în anul 1881, Emin și Veronica își 

trimit un număr de 93 de scrisori care reușesc să îmbine teme și motive 

literare din poeziile și proza eminesciană cu observațiile fine despre 

societate, făcute de ochiul unui gazetar.  

Departe de a fi un „simplu document” (Călinescu 1967: 723), 

corespondența eminesciană revelă, indiscutabil, valențe literare, prin 
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modul în care este construită relația de dragoste, scrisorile fiind un spațiu 

în care sinceritatea își face simțită prezența, detașîndu-se de adăugirile și 

măștile sociale ale persoanelor. De la prima scrisoare din 10 august 1979, 

relația evoluează sub semnul unei gradații sentimentale, tonul confesiv 

îmbinîndu-se cu elemente metadiscursive și conturînd un univers ideal, în 

care entitatea feminină nu este văzută doar ca participant al unei relații de 

dragoste, ci și ca valoare culturală în societatea căreia îi aparție.  

Preocupat de soarta unei văduve și dorind să îi asigure un trai mai bun, 

Eminescu îi scrie după moartea lui Ștefan Micle, dorind să o asigure că 

poate avea încredere în el, pentru că o prețuiește la adevărata ei valoare: 

„De aceea doresc ca cel puţin mie, care mă cred cel mai bun amic al D-

tale să-mi comunici toate neajunsurile pe care neapărat vei fi avînd a le 

întîmpina în urma unei atît de dureroase pierderi”. 

Interpretînd corespondența din perspectiva funcțiilor comunicării, 

Livius Ciocîrlie spune că scrisoarea este printre textele care se 

îndepărtează cel mai mult de sfera literaturii pentru că „exclude funcția 

poetică” (Ciocîrlie 1981: 7). Ca intermediar între expeditor și destinatar, 

scrisoarea transmite atît interiorul, cît și aspectele exterioare, avînd atît 

valențe intime, specifice relației de dragoste, cît și o funcție de 

reprezentare. Contextul conturat de scrisori arată o problematică amplă, 

care îi interesează pe cei doi îndrăgostiți din mai multe perspective. 

Interesele literare fac ca Eminescu să se raporteze constant atît la 

activitatea lui Titu Maiorescu, cît și la relația dintre el și Veronica Micle: 

„Titus îmi propune să-mi editez versurile şi am şi luat de la el volumul 

1870-71 din „Convorbiri” unde stau Venere şi Madonă şi Epigonii”. 

Transpar în scrisori, inclusiv în consemnările simple, considerații la 

adresa societății, vocea poetică a scriitorului și a gazetarului, preocupat de 

starea lucrurilor din jurul său. Numită de Caius Dobrescu fermitate 

retorică, atitudinea pe care o are Eminescu în scrierile sale este regăsită și 

în corespondență, conștiința lui fiind:  „dominată de patosul public, de 

sentimentul responsabilității față de starea morală a națiunii” (Dobrescu, 

2004: 154).  Aspectele sociale sînt asociate cu viața personală, printr-un 

fel de anticipație retorică a unei posibile înșelări din partea Veronicăi. 

Faptele diverse sînt consemnate cu entuziasm, ca parte integrantă a 

discusului îndrăgostit și pentru a crea o atmosferă familiară. Interesul 

pentru inedit, pentru discuții contradictorii sau evenimente neobișnuite 

care stîrnesc neînțelegeri este vizibil în scrisori prin descrierea unui 



POETICA EXTERIORULUI ÎN SCRISORILE DE DRAGOSTE EMINESCIENE 

179 

climat care favorizează  manifestarea spiritului critic eminescian: „Să-ţi 

povestesc ceva neauzit – ca semn de demoralizaţie adîncă, care a pătruns 

în societatea noastră greco-bulgară. Curtea regală e un adevărat… hotel. 

Toată lumea se-ntreabă ce s-a-ntîmplat la Sinaia. Garda de acolo a prins 

pe secretarul legaţiunii belgice ieşind noaptea pe fereastră de la 

domnişoarele de… onoare. În sfîrşit… Regele şi Regina… n-au aflat 

nimic. Radu Mihai depeşează însă Regelui o telegramă cifrată prin car-l 

anunţă de tot ce se petrece la Curte. Adjutanţii M. Sale împreună cu 

domnişoarele trăiau toţi în concubinaj. Regele are însă obicei de-a pune 

tocmai pe aceste domnişoare să-i descifreze depeşele. Din nefericire 

pentru ele – toate plecaseră în pădure cu galanţii lor – nimeni nu era decît 

Regina acasă. Regina se pune de descifrează însăşi depeşa şi-şi pune 

mîinile-n cap. În sfîrşit rege şi regină pleacă în pădure, la pavilionul de 

vînătoare, şi găsesc…? Întreaga companie de domnişoare de onoare 

lucrată ca după comandă de întreaga companie de adjutanţi. Scandal! Iată 

un scandal fără pereche în analele curţilor europene.”  

Aspectele politice apar pentru a contura o viziune globală asupra 

contextului, dar și pentru că esențialul corepondenței este raportarea 

mesajului la exterior, datorită faptului că cei doi îndrăgostiți nu au o 

relație izolată, utopică, ci sînt legați de lumea în care trăiesc: „Din faptul 

că nu ai căpătat ieri depeşă, vei fi conchis fără îndoială că ieri nu a fost la 

ordinea zilei petiţia ta. De la 1 pîn’ la 4 am stat ieri la Cameră în deşert. 

Nicu Gane mi-a spus c-o să vie Sîmbăta viitoare, ceea ce doresc şi eu 

pentru ca să se mîntuie odată”. Pe fondul discuției despre Nicolae Gane și 

incertitudinea lui Eminescu care se află într-o frămîntare continuă, se 

conturează așteptările în ceea ce o privește pe iubita lui, pe care vrea să o 

apere de o posibilă manipulare: „Pe pezevenchiul cel de grec nu-l mai 

primi, te rog; sau – dacă-l primeşti – te oblig să fie şi Cîmpeanca de faţă, 

pentru că nu voi să rămîi tu, om sincer şi adevărat, incapabil de viclenie şi 

minciună, sub impresia acestui şarpe veninos, acestei archicanalii ingrate, 

mincinoase şi spioane. – Eine schwache Stunde – zici tu că e partea slabă 

a femeilor”. 

Este interesant modul în care cei doi îndrăgostiți își conturează o 

lume proprie, diferită și independentă prin povestea creată în jurul pensiei 

viagere pentru Veronica Micle, idee pentru care luptă Eminescu în 

contextul social din care face parte. În majoritatea scrisorilor observăm 

referiri la suplica Veronicăi Micle, care devine o temă recurentă a 
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corespondenței: „Azi Carp a dat suplica ta lui Cogălniceanu. Camera însă 

din nefericire nu ține ședințe din cauza răscumpării drumurilor de fier. 

Chițu e tot la Craiova, scrisoarea sa către dînsul tot la mine. Pe amicii mei 

îi lucrez cît pot, dar stagnațiunea generală a afacerilor face că nici ei nu 

pot încă urni lucrul din loc”. Eminescu pare neputincios, în ciuda 

insistențelor lui pe lîngă reprezentanții Camerei, problematica cererii 

dobîndind valențe multiple. Este recurentă și imaginea „drumurilor de 

fier”, asociată cu oscilațiile politice de la putere, care o vor dezavantaja 

pe Veronica și vor amîna aprobarea pensiei: „În lumea aceasta în care 

trăim e firesc să avem dușmani calzi și amici reci, de aceea și afacerile m 

erg după cum a dispus D. Chițu, care promite oricui marea cu sarea și nu 

mai ajunge să dea lucrului un curs. la predarea scrisorii tale împreună cu 

copia Comitetului i-a promis lui Jacques
2
, dar roșii sînt atît de îngrijiți de 

ieșirea abraș a chestiei drumurilor de fier și de pericolul căderii lor, încît 

azi nu mai găsesc timp decît ca să se voteze împămîntenirea a cîtorva 

jidani. Cu toate acestea, să nu desperăm. Suplica ta va veni desigur la 

Cameră iar asupra votului să n-avem nici o grijă” 

Retorica discursului este completată prin încurajări, reveniri 

constante la aceeași problematică în scrisori diferite, problema pensiei 

viagere fiind strîns legată de schimbările politice și de preferințele celor 

aflați la putere. Se conturează o lume în care poți ajunge la idealul propus 

doar prin intervenții constante în fața unor persoane influente, rezolvarea 

problemei fiind susținerea din partea unor apropiați ai soțului Veronicăi 

Mile: „Cauza întîrzierii întîi c-am voit să mă informez dacă suplica pentru 

continuare lefei are vreo perspectivă de succes și mă tem că n-are, apoi că 

eu însumi sînt în ajunul de-a pleca la Botoșani- pe cîteva zile la Iași-cînd 

va fi avută ocazia de a-ți spune, că după cît informațiile mele sînt exacte, 

asemenea suplică n-ar avea din nefericire rezultatul dorit. Sfatul ce ți-l pot 

da e că acuma liberalii avînd majoritatea în Cameră, răposatul fiind toată 

viața sa liberal, deși de-o pronunțată moderațiune, amicii săi politici 

trebuie rugați a lucra pentru ca să ți se reguleze o pensia viageră de 

înălțimea lefei chiar. Dacă e sau nu necesitate să vii la București nu pot 

ști, dar eu crez că nu, numai dacă amicii răposatului vor sprijini cu putere 

suplica în Cameră” (17/29 august 1879). 

                                                 
2
 Iacob Negruzzi.  
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Raportarea lui Eminescu la ziarul Timpul și alte trimiteri livrești se 

conturează pe fondul încrederii în abilitățile literare ale Veronicăi. Mai 

mult decît o iubită, ea este valoroasă pentru Eminescu și din punct de 

vedere cultural, cerîndu-i diverse opinii despre poeziile sale și despre 

articole publicate în ziar: „se cere să fiu într-o dispoziţie identică cu aceea 

în care am scris. Timpul, suflete, în zilele cînd nu am treabă acolo, nu 

aştept pîn-o ieşi de sub tipar şi ţi-l trimit a doua zi. Astfel eşti dispensată 

de a citi articolele de fond ale Dlui Christescu a doua zi după ce-au 

apărut. Le citeşti a treia zi, numai pe ale mele a doua zi – abstracţie făcînd 

de admirabilele producţiuni ale penei onorabilului Păucescu, cari cată să 

te fi interesînd foarte mult.” 

Ziarul devine personaj în corespondență, fiind atît sursa unor 

frămîntări excesive, cît și creatorul unor întîrzieri ale scrisorilor: „Abia 

aseară am primit scrisoarea ta, de vreme ce ea a venit la palatul Dacia din 

carele noi ne mutaserăm deja. Adresa nouă este: Redacția Timpului, 

strada Academiei no 19, vis-a-vis de poarta hotelului Union”. 

Importanța pe care i-o acordă Eminescu iubitei sale pe plan cultural 

reiese din sfaturile pe care acesta i le cere, destăinuirile legate de poeziile 

pe care le scrie și familiaritatea cu care o implică în relațiile lui cu 

prietenii: „Apropos de Titu. Da! [...] Cine s-a găsit să-ţi facă morală în 

privinţa relaţiei cu mine? Maiorescu. O fi el critic, o fi el om de litere, dar 

iubirea mea pentru tine şi desinteresarea ta copilăroasă şi adevărată cu 

care ai fost şi rămîi a mea, aceasta nu ar fi găsit-o la nici una din 

doamnele pe care le-a perindat. Deosebirea între el şi mine e că el a avut 

pururea ce oferi femeilor, şi eu n-am avut nimic, decît ingratitudine chiar. 

Tu nu eşti de comparat cu acele şi de aceea rău face a te mustra pentru 

lucruri care sînt spre lauda, nu spre mustrarea ta. Imorală o femeie care 

iubeşte din capriţiu, imorală cea care iubeşte pentru bani şi pentru 

interese, dar dacă există moralitate în amor e numai amorul de bunăvoie, 

fără interes, cu uitare de sine şi cu uitare de tot.”  

Reiese din contextele amintite un fel de detașare a autorului, o 

distanțare față de societatea despre care scrie („De aceea, draga mea 

Nicuţă, îţi zic: opinia celor ce sînt mai răi decît noi nu ne atinge întru 

nimic”) și pe care o interpretează ca fiind valoroasă prin actul scrisului, la 

care Veronica Micle contribuie printr-o imagine ideală pe care i-o 

conturează poetul, ea fiind cea care „corectează” și își dă cu părerea 

(ipotetic, desigur) în legătură cu numeroase aspecte ale vieții sociale: 
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„Baican scrie o poveste ce i-am spus-o eu şi pe care tu vei 

recunoaşte-o numaidecît. E o poveste care s-a spus de multe ori la tine 

acasă şi e publicată în foiletonul „Timpului”. Eu, versuri nu mai scriu de 

loc. Dar în adevăr e şi peste putinţă de-a scrie. Zilnic cîte un articol de 

fond, şi pe nişte călduri, drăguţa mea, pe nişte călduri cari produc durere 

de cap şi te scot din fire. Dar tu îmi spui că scrii şi ştii, Moţi, că odată 

avem să le corijăm împreună şi le vom edita şi mă tem c-ai să capeţi şi 

Bene-merenti, Moţ mititel ce eşti tu şi drăgălaş, să treci la nemurire 

alături cu Sion şi Urechia. Quel plaisir!” 

Eminescu face schimb de impresii cu Veronica, i se destăinuie ca 

celui mai bun sfătuitor, îi mărturisește de fiecare dată cînd renunță la 

scris, suprapunerea aproape perfectă (Simion 2008: 171) a narațiunii cu 

timpul mărturisirii fiind dovada unei preocupări constante pentru 

elementele „neerotice” ale relației dintre cei doi. 

Scrisul este influențat de căldura sufocantă  din București, care 

provoacă stări de neliniște, durere de cap. și ideea unei neputințe 

metaforice, compensată în scrisori prin raportarea constantă la un eu 

îndrăgostit. Pe lîngă peisajul social, apar numeroase justificări, explicații 

suplimentare despre întîrzierea corespondeței, pusă pe seama exteriorului, 

pe care Eminescu îl interpretează uneori ca fiind ostil relației de dragoste: 

„În momentul în care am primit cele două telegrame, am fost pe unde am 

putut; întîi la cassierul nostru, Catargiu. Nici nu m-a primit, căci un copil 

al lui bolnavde anghină își  dădea cele din urmă suflări”. Într-o atmosferă 

sufocantă, percepțiile despre realitate se schimbă categoric, Eminescu 

oscilînd între descrierea unui climat favorabil la Timpul și conturarea unei 

imagini care îl seacă de putere, obosindu-l.  

Răspunsurile întîrziate la scrisorile Veronicăi fac parte din 

configurarea exteriorului, contextul fiind nefavorabil construcției unei 

relații constante între cei doi: „săptămîna trecută a fost toată plină cu 

discuții asupra drumului de fier- discuții care țineau pînă la 9-10 seara, la 

care opoziția lua parte, căci toți au vorbit din partidul alb. Am fost față- 

de silă- obligat și peste voia mea- am fost față la toate discuțiile acele care 

se-ncepeau la 2 după ameazăzi și se mîntuiau la 8 seara”. Prelungirea 

așteptării, atît în relația de dragoste cît și în construirea cuplului ficțional 

din scrisori, are ca efect apariția unei tensiuni între protagoniști, pusă pe 

seama unei posibile îndepărtări. 
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Discurs și metadiscurs. Problematica retorică a scrisorilor 
Ca personalitate de structură romantică, Eminescu nu este doar un 

poet inspirat, ci și unul reflexiv, de aceea regăsim în scrisori elemente 

care configurează expresia unei lucidități creatoare, gîndirea eminesciană 

nefiind limitată la obiectul poeziei. Cu toate că există diferențe între 

imaginea publică a lui Eminescu și cea privată, stilul scrisorilor 

conturează o unitate a conștiinței problematizante a poetului, care își pune 

tot felul de întrebări, este preocupat de ce se întîmplă în politică, de 

schimbările din Cameră, de pensia viageră pe care ar trebui să o 

primească Veronica Micle și de ce se întîmplă la redacția ziarului Timpul. 

Aparent, antinomia social- uman
3
 nu este doar o retorică exterioară după 

care se ghidează Eminescu, ci și o modalitate de construire a discursului 

epistolar, corespondența devenind atît obiect al comunicării, cît și o 

autoreflecție. 

Exprimîndu-se pe sine prin scris, Eminescu reușește să contureze 

atît o hartă a sentimentelor, cît și o oglindă a lumii în care trăiește, 

pornind de la valențe literare ale operei poetice: „te-am atras și pe tine în 

cercul meu fatal”. 

Observăm în scrisori același caracter egocentric al stilului 

eminescian pe care îl sublinia Ion Negoițescu în comentariul poeziei 

Epigonii (Negoițescu 1995: pp. 17-18), în repetate rînduri Eminescu 

vorbind despre sine ca despre o ființă izolată în societate, aflată totuși pe 

o poziție superioară: „căci e bine ca omul să fie tratabil, maniabil, să se 

adapteze cu împrejurările și să prinză din sbor puținul noroc, care îi dă o 

viață scurtă și chinuită, și eu nu am făcut nimic din toate acestea, ci te-am 

atras și pe tine în cercul meu fatal, te-am făcut părtașa urei cu care 

omaneii mă onorează pe mine. Căci acesta e singurul reazim al 

caracterului meu- mă onorează ura lor și nici nu mă pot închipui altfel 

decît urît de ei” (Zarifopol-Illias  2000: 92). 

Deși sînt parte a unei povești de dragoste, cei doi nu renunță la 

personalitatea și invidualitatea lor, avînd un stil constant atît în scris, cît și 

în perspectiva asupra exteriorului. Pe parcursul evoluției relației de 

dragoste, observăm o diminuare a laturii formale, adresarea dintre cei doi 

                                                 
3
 Concepte folosite de Virgil Nemoianu pentru descrierea 

perspectivei romantice, în cartea Îmblânzirea romantismului. 
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fiind legată de diminutive, alinturi, adjective și figuri de stil care să revele 

intensitatea sentimentelor. Cu toate acestea, scrisorile construiesc în jurul 

lor imaginea unei lumi de jurnal, fiind pline de date concrete, observații 

personale, impresii, îndepărtîndu-se de stilul neutru al amintirii unor fapte 

simple, lipsite de importanță. Spontaneitatea este însă limitată, prin 

recurențe, discursul scrisorilor devenind melancolic și insistent: „te rog, te 

rog de mii de ori, iartă-mi și greutatea cu care îți scriu, iartă-mi și ceea ce 

tu numești neglijență” și prin reveniri obsesive la numele persoanei iubite, 

cu diverse formule de alint: „Cuță scumpă și îndumnezeită”, „femeea 

mea, ca soră, amică și amantă lîngă mine”, „sfînta și dulcea și nobila mea 

amică” (Ibidem: 63) Observăm că scrisorile par a fi supuse unei „minime 

convenții literare” (Săndulescu 1972: 13), în sensul că cel care le scrie nu 

își poate ignora statutul de scriitor și retorica pe care o folosește seamănă 

cu stilul prin care s-ar adresa unui public ipotetic. Procedeele retorice 

folosite devin instrument al scrisorii, interogațiile și exclamațiile fiind atît 

un prilej de exprimare a sentimentelor, cît și o modalitate proprie de 

construire a discursului epistolar: „Dar aşa să pup în vînt?”, „Draga mea 

fată!”, „Un lucru care te va interesa”, „Cum e posibil?”, „Niciodată!”, 

„De-ai fi aici te-aş pupa! Dar aşa să pup în vînt?”. 

De la cele mai simple aspecte, observații cotidiene („Draga mea 

Veronicuţă, Sînt cinci ceasuri de dimineaţă şi eu, luîndu-mă cu lucrul, n-

am putut închide ochii încă. Acum, după ce-am sfîrşit cîte aveam de 

făcut, îmi închei ziua gîndind la tine”) pînă la comentarii literare și 

culturale, observăm în scrisori dorința de a împărtăși cu persoana iubită 

toate aspectele vieții personale: „Ieri seara, mititicule, am fost pentru 

întîia dată de cînd te-ai dus tu, la un concert. Pablo de Sarasate, 

violonistul spaniol, e aci şi cîntă admirabil, aşa precum n-am mai auzit 

violonist şi tu ştii bine că pe Sivori l-am auzit. Sivori era un mare technic, 

acesta nu are numai technică, ci şi inimă.” Raportarea constantă la 

perspectivele celuilalt, prin structuri specifice conversației, construiește 

un dialog în care vocea eminesciană devine purtătoarea unor sentimente 

comune, indisolubil legate de tot ce presupune retorica discursului și 

configurarea propriei opere: „Ce să-ţi zic alte dacă te superi?” (Zarifopol-

Illias  2000: 92), „Dar zi şi tu – ce e de făcut?”, „ Îţi vei fi aducînd aminte 

poate că-ntr-o scrisoare ţi-am cerut iertare c-am îndrăznit a te iubi”. 

Constatările metatextuale despre poezie și sensul ei, despre modul 

în care se raportează la propriile texte, fac din discursul epistolar o 
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mărturie a crezului poetic și a concepției despre artă, care ne duce cu 

gîndul la faptul că Eminescu depășește condiția romantică a poetului 

inspirat, fiind conștient de ceea ce preupune arta scrisului: „Vai Muţi, ce 

greşeli de ritm şi rimă, cîte nonsensuri, ce cuvinte stranii! E oare cu 

putinţă a le mai corija, a face ceva din ele? Mai nu cred, dar în sfîrşit să 

cercăm”, „Critica asupra cărţii lui Slavici e scrisă de mult – însă n-am 

publicat-o încă pentru că voi s-o remaniez. Poezia nu ţi-am trimis-o 

pentru că asemenea voi s-o remaniez. Am mai scris o critică asupra 

Columnei lui Traian care iar voi s-o remaniez. Tu ştii că la mine 

remanierile sînt lucrul de căpetenie”, „Aștept telegramele Havas ca să 

scriu iar, să scriu de meserie, scrie-mi-ar numele pe mormînt și n-aș mai 

fi ajuns să trăiesc. Căci a suferi atît pentru ce?”. Exteriorul devine 

personaj, obiect al limbajului, capabil de a transmite atît seriozitate și tact 

retoric, cît și ironia fină și umorul: „Îți trimit deosebite Tararale, Farfale și 

Scrîncioabe”
4
. 

Așa cum am fi tentați să credem, scrisorile nu sînt doar dovada 

iubirii și a crizelor sentimentale, apariția obsesivă a ideii unei posibile 

despărțiri, ci un mod de a cunoaște o întreagă lume prin ochii celor doi 

îndrăgostiți: „scrisoarea compusă, în cea mai agitată dispoziție, devine 

pentru cititor o simplă expresie a personalității, o formă dar de 

cunoaștere, o lirică însăși” (Călinescu 1967: 723). 

 

Pactul confidențialității
5
 și discontinuități  

Abordînd problematica apropierii dintre corespondență ca gen al 

biograficului și literatură, Eugen Simion definește scrisoarea ca o 

modalitate de a contura un jurnal intim bivalent, cu doi naratori și doi 

destinatari (Simion 2008 :169). Construcția fragmentară a discursului 

face ca el să depindă de ambii naratori și de contextele care îi limitează, 

confidențialitatea corespondenței fiind cea care trasează și o trăsătură 

autentică discursului. Scriind pur și simplu pentru un celălalt, din dorința 

de-a construi o relație amoroasă, Eminescu trasează liniile unei 

corespondențe ordonate, concentrate, subliniind prin considerații 

                                                 
4
 Respectiv „Tarara”, „Farfara”, „Scrînciobul”, publicații ale 

perioadei respective. 
5
 Sintagmă folosită de Eugen Simion în Genurile biograficului. 
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pertinente importanța pe care o are Veronica în viața lui. Ca literatură 

epistolară (Săndulescu 1972 :17), scrisorile acordă o deosebită 

importanță laturii literare atît prin limbaj, cît și prin trimiterile directe la 

exemple literare.  

Prin statutul său de epistolier
6
, Eminescu contribuie la realizarea 

mozaicului de scrisori într-un mod natural, fără să se raporteze la un 

public, lucru care se observă prin modul în care sînt concepute scrisorile, 

lipsite de o conștientizare a retoricii folosite. Distanța dintre cei doi 

participanți la dialog, uniți printr-o conștiință comună a scrisorilor și 

fuziunea numeroaselor discontinuități prezente accentuează elementele 

raționale, profane, care nu fac parte din construcția acestui discurs utopic 

al îndrăgostitului: „Am primit în sfîrșit biletul și ți-l trimit. Ajungînd la 

Roman, nu trebuie să-ți scoți de la cassa decît o jumătate de bilet la classa 

a III-ea, arătîndu-ți biletul tău care va fi ștampilat. Cu trenul de ora 12 

plec la București”. Notații diverse întregesc peisajul relației de dragoste, 

familiaritatea fiind uneori subliniată prin elementele retorice, prescurtări, 

topică afectivă, umor și mărci ale oralității stilului, care accentuează 

relația caldă, firească, umană și uneori capricioasă a celor doi. Problema 

confidențialității apare în scrisori ca o necesitate, ca o trăsătură intrinsecă 

a discursului, cei doi fiind legați prin intensitatea sentimentelor și 

încrederea reciprocă, neorînduiala din viața poetului devenind 

echivalentul unui motiv literar care se repetă în contexte asemănătoare: 

„Suplica ta cătră Cameră am dat-o încă de sîmbătă lui Chițu, fostul 

ministru al instrucției, care a promis lui Teodor Nica că o va susține ca 

deputat. În lipsă-ți a venit o suplică de la Mme Livezeanu, adresată ție. 

Eu, cunoscînd scrisoarea, am desfăcut-o, am dus-o la minister și am dat-o 

în mîna Directorului, care mi-a promis a regula cît de curînd eliberarea 

actului de constatare. Rău e pentru tine că roșii sînt asupra căderii, căci 

atunci pînă la venirea unui alt guvern i-ar întîrzia citirea și trecerea prin 

Cameră. Pe Anton Pann nu-l pot trimite pînă nu mă voi muta, căci 

colecția e în locuința cea veche grămădită și ascunsă-n neorînduiala 

proverbială, în care autorii lirici își țin bibliotecile.” (23 octombrie, 1879) 

                                                 
6
 Al. Săndulescu preia distincția făcută de R. Duchêne între 

scriitor epistolar și epistolier. 
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Roland Barthes, referindu-se la modul de construcție a discursului, 

consideră că discursul relației de dragoste s-ar putea asocia cu cel al 

discursului politic, prin economia la nivelul limbajului și reprezentarea cît 

mai fidelă a exteriorului. Există în majoritatea scrisorilor o analiză a 

faptelor neerotice, prin raportarea la politică, ziare și literatură, conturată 

sub forma unei indiferențe stilistice: „Indiferența se traduce prin puterea 

de analiză, iar aceasta înseamnă în definitiv capacitatea de a te situa în 

univers. Cînd o corespondență depășește relațiile empirice și sugerează o 

filozofie de viață atunci acea corespondență intră în sfera literaturii” 

(Călinescu 1967: 724). 

Observăm o fragmentare a discursului și o demultiplicare a lui, în 

sensul că distanța dintre elementele contextului și relația de dragoste este 

destul de mare, pe parcursul discursului intervenind evenimente mărunte, 

hazarduri, incidente, fleacuri, meschinării, nimicuri care dezechilibrează 

pe moment ordinea îndrăgostită (Barthes 2018: 122). 

 

În loc de concluzii  
Remarcăm în corespondența dintre Eminescu și Veronica Micle o 

întreagă poetică a  exteriorului, de la considerații despre vreme, observații 

simple, elemente metalingvistice, trimiteri culturale, pînă la descrierea 

atmosferei politice, schimburi de putere, afinități și relații incerte. Ca 

„purtătoare de destin și nu de sens” (Ciocîrlie 1981: 10), scrisorile rezistă 

în timp, în jurul lor conturîndu-se adevărate mituri ale iubirii ideale, 

nefiind remarcate pentru caracterul lor dual, dat de alternanța dintre 

spațiul interior configurat și cel exterior.  

Poetul face din corespondență o a doua lume, a sincerității absolute, 

trasînd direcțiile unei vieți nostalgice, raportată la despărțirile și 

inconsecvențele relației de dragoste. Pe acest fond sentimental, totul pare, 

metaforic, un fel de asumare a vieții publice, o luare în posesie a realului 

(Reed 1970: 9), cu scopul înțelegerii realității din jur și obținerii unor 

avantaje. 

Atent la nuanțe, cel care scrie scrisoarea își impune unele limite în 

funcție de persoana căreia i se adresează. Modul în care se raportează la 

corespondență este bazat pe anumite detalii, numite de Eugen Simion 

mijloace de seducție: „epistolierul nu scrie pentru o posterioritate 

indistinctă, el se adresează unui confident care-l poate judeca fără 

întîrziere și fără milă” (Simion 2008 :170). Aceste mijloace de seducție 



ICA ROXANA DUMBRAVĂ 

188 

folosite de Eminescu contrastează cu povestea de iubire prin faptul că 

reconfigurează viziunea asupra ființei iubite, care nu mai este percepută 

doar ca parteneră de viață, ci și ca element de referință, fiind apreciată din 

punct de vedere cultural și literar. Se remarcă o deosebită curiozitate 

pentru aspectele politice ale vremii, privite cu ochiul unui publicist și un 

interes pentru literatură și raporturile dintre scriitori, repectiv noțiuni care 

definesc misiunea poetului. 

Ca trăsătură definitorie a genului epistolar, sinceritatea se face 

remarcată la nivel textual prin conceptualizarea exteriorului ca parte 

integrantă a discusului. Putem spune că prin modul în care construiește un 

context favorabil relației de dragoste, Eminescu dă dovadă de o 

„franchețe cu sine, conduită consecventă față de propriul caracter”, care 

conduce la o autenticitate incontestabilă (Săndulescu 1972 :15). Așa cum 

observa și Dimitrie Vatamaniuc: „Scrisorile reprezintă un jurnal intim al 

unei iubiri, cu toate meandrele ei. Sînt necesare numai unele informaţii să 

înţelegem mai bine cîteva situaţii aparte” (Vatamaniuc 1997: 174). 

Departe de a fi un pretext al operei eminesciene, povestea de dragoste 

conturată este una cu imperfecțiuni, amînări, dulcegării și conceptualizări, 

termeni metaforici și figuri de stil, îmbinînd toate particularitățile 

specifice unui stil simplu, natural și autentic. 
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Cultural interferences. The poetics of the outside in Eminescu's 

love letters  

 

Abstract  
The present paper starts from the premise that in Eminescu's love 

letters the exterior has a special importance. The world in the letters is 

not utopian, an ideal world, but it reflects as faithfully as possible the 

contemporary society in which the two lovers live. The correspondence / 

the letters form a world of sincerity, in which aspects of society are not 

ignored. The context fixes details such as Mihai Eminescu's journalistic 

activity, Veronica Micle's literary interests, as well as political and social 

details of the times in which the two live. The facts are outlined with 

enthusiasm, the are found many ideas about poetry and what it means, 

about the role of literature in the lives of the two, the role of the lover 

being an essential one, rendered by a simple, natural style that shapes the 

society in which they live. 

Key-words: exterior, culture, masks, society, authenticity. 

 

 



 

ALEXANDRA OLTEANU 

Anul II, Iași 

Influența publicisticii eminesciene în ideologia scriitorilor 

de la „Viața Românească” 

Statutul ideologic al grupării poporaniste apare ca unul 

controversat, iar istoria literară românească este nuanțată de numeroase 

luări de poziții în ceea ce privește conținutul său estetic, etic și militant, 

convergent sau divergent față de acela al sămănătorismului. Unele opinii 

critice susțin că această ideologie, propagată de grupul de scriitori 

coagulat în jurul revistei „Viața Românească”, reprezintă doar o extensie, 

deloc originală, a curentului ce prinde contur după anul 1840 și străbate 

atît literatura pașotistă, cît și pe aceea junimistă. Cumulul de judecăți 

critice propuse de vocile literare ale momentului creează o optică 

simptomatică pentru înțelegerea influențelor eminescianismului, factor 

modelator al doctrinelor politico-estetice din veacul trecut și element 

capabil să clarifice geneza și locul poporanismului în cultura română. În 

Istoria literaturii române contemporane, Eugen Lovinescu asimila 

poporanismul celuilalt curent îmbrățișat în prima jumătate al secolului 

XX, sămănătorismului, alegîndu-și drept argument menit să tranșeze 

orice dispută predilecția către valorificarea artistică a lumii satului, privită 

ca suflu al întregii națiuni. O altă viziune, cea expusă de Henric 

Sanielevici, inversează proporțiile acestei chestiuni dilematice, declarînd 

că mișcările coagulate în jurul celor două reviste, „Viața Românească” și 

„Sămănătorul”, ar reprezenta doar două fațete complementare ale 

aceluiași spectru, cel poporanist. Sanielevici trasează o oarecare distinție, 

atribuindu-le denumiri specifice, poporanism liberal și poporanism 

conservator, menite să indice atitudinea și caracterul specific al fiecăreia. 

Pe aceeași direcție lămuritoare se înscrie și Valeriu Ciobanu, care 

definește sămănătorismul ca „poporanism idilic”, în timp ce 

poporanismul propriu-zis este considerat ca fiind un „poporanism critic”. 

Gîndirea politică a lui Eminescu s-a situat multă vreme printre 

preocupările centrale ale ideologului-literat Garabet Ibrăileanu, 

influențînd decisiv constituirea mișcării poporaniste și servindu-i drept 
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model pentru conținuturile pe care avea să le dezbată înflăcărat în presa 

vremii.   

Avîntul doctrinei socialiste, la care aderase și Ibrăileanu într-un 

anumit stadiu al dezvoltării concepției sale estetice, la care se adaugă 

epigonismul generației post-eminesciene, compun premisele ascensiunii 

noii orientări literar-politice. Atît figura marelui poet național, cît și 

contururile din ce în ce mai accentuate pe care le căpăta mitul creat în 

jurul său, impun o modalitate aparte de raportare la realitățile societății 

românești. Grila poporanismului socialist-militant, prin care este receptată 

opera lui Eminescu, în special poezia și publicistica, devine ilustrativă 

pentru modul în care se cristalizează ideologia literară formată în jurul 

publicației ieșene „Viața Românească”. Mentorul acesteia, Garabet 

Ibrăileanu, un cunoscător versat și avid cititor al articolelor publicate de 

Mihai Eminescu în ziarele timpului său, integrează comportamentul critic 

al poetului în unul dintre cele mai răsunătoare studii ale sale, în Spiritul 

Critic în cultura română (1909), dedicîndu-i un capitol edificator, 

Evoluția spiritului critic: Critica socialistă extremă: Eminescu. Din 

diferitele trepte ale impulsului critic autohton descrise, autorul Adelei  

susține că a treia fază este instituită de Eminescu, care se disociază de 

faza junimismului polemic. Această scindare între activitatea publicistică 

a poetului și gruparea de la care se revendică este justificată de Ibrăileanu 

prin etichetele atașate peiorativ programului literar de la Junimea, 

estetismul excesiv și „arta pentru artă”, amendate vehement, nefiind 

compatibile cu un ideal social atît de înalt precum cel al lui Eminescu. De 

asemenea, subliniind faptul că junimiștii au polemizat pe tema organizării 

politice a statului, în timp ce poetul și-a îndreptat atenția asupra 

rînduielilor sociale, criticul poporanist insistă asupra deosebirilor de 

viziune dintre grupare și Eminescu, arătînd că elitele junimiste preferau 

să-și susțină punctul de vedere conservator, centrat pe menținerea 

privilegiilor istorice ale boierilor. Mihai Eminescu se solidariza cu 

situația țăranului, un puternic simbol identitar, asupra căruia își fixa 

privirea protectoare. Ca asemănare a tipurilor de demers critic practicat de 

cele două părți, Ibrăileanu identifică reacționarismul, element ce trădează 

descendența spirituală și ideologică a atitudinii eminesciene. Criticul 

ieșean conturează o perspectivă pozitivist-evoluționistă asupra discursului 

publicistic al poetului, distingînd trei etape majore: antejunimistă, 

junimistă și postjunimistă. Cea dintîi treaptă se fundamentează pe 
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idealismul de început care străbate primele articole eminesciene din jurul 

anului 1870, și pe faptul că autorul lor nu fusese, pînă atunci, puternic 

angajat în tulburările politice. Cunoașterea situației nefaste a românilor 

din Transilvania, studiile sale la Viena și Berlin care ocazionează lecturi 

variate din filosofii și istoricii romantici contribuie la configurarea 

sistemului ideatic naționalist de la care se vor revendica principalele 

orientări literar-politice antebelice. Ce-a de-a doua etapă, cea junimistă, 

se profilează odată cu adeziunea lui Eminescu la gruparea condusă de 

Titu Maiorescu, în majoritatea sa conservatoare. Garabet Ibrăileanu 

explică felul în care, sub influența credințelor politice ale Junimii, poetul 

devine el însuși antirevoluționar. 

 Polemismul eminescian și cel junimist nu mai sînt separate tranșant 

una de cealaltă, răsturnînd aparenta consecvență a argumentelor autorului 

Adelei. Critica păturii superpuse se manifestă cu aplomb în această 

perioadă de conformație ideologică. Stadiul al treilea al impulsului critic 

eminescian este de asemenea descris în termenii mutațiilor în dinamica 

idealurilor, vizînd și specificul publicațiilor la care colabora: „Faza a 

treia se caracterizează prin înregimentarea sa în partitul conservator, în 

care devine un militant, și prin faimoasa teorie a păturilor suprapuse. 

Caracteristic acestei faze e și faptul că Eminescu, fiind acum gazetar, nu-

și mai poate exprima convingerile cu toată libertatea ca mai înainte” 

(Ibrăileanu, 1974: 117). Eminescu însă nu prelua ca atare fragmente de 

doctrină pe care să le dezvolte în articolele sale, ci teoretiza conținuturile 

social-politice dezbătute în presă. Conștiința poetului își declara 

programatic autonomia în scris, drept dovadă stînd cronicile care se 

opuneau orientării conservatoare, conducînd la dispute interne și, în final, 

la pierderea funcției de redactor-șef la „Timpul”. Scepticismul hrănit de 

filosofia kantiană și maniera critică de a prezenta frămîntările care 

străbăteau starea social-politică a țării l-au transformat într-un gazetar 

adrmirat și temut totodată. Naționalismul rămîne constanta ecuației 

discursului publicistic eminescian, iar caracterul popular pronunțat, ideea 

că spațiul rural și locutorul său, țăranul, reprezintă depozitarele substanței 

identitare românești nealterate, va deține o bogată posteritate în orientarea 

sămănătoristă și în aceea poporanistă, cu văditele lor nuanțe ideologice 

distincte. 

Vorbind despre teza principală a unui conservatorism proeminent, 

fundamentat pe argumente solide, Ibrăileanu lansează afirmația potrivit 
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căreia „politicește, Eminescu a fost un reacționar ca toți junimiștii”, 

schițînd încă o direcție a gîndirii eminesciene pe care o va adopta doctrina 

poporanistă, anume liberalismul conservator, avînd o sursă certă în 

viziunea exprimată de poet în publicistica sa politică. Există o 

continuitate evidentă între ideile conservatoare ale gazetarului Eminescu 

și cele ale junimiștilor (Maiorescu, Carp, dar și Xenopol și Panu) și cele 

ale scriitorilor de la „Viața Românească”, pe linia unui liberalism 

moderat-conservator, în spiritul celui de dinainte, al societății Junimea. 

Analizînd aspectul evolutiv al gazetăriei poetului, Lovinescu susține că 

Eminescu nu putea fi caracterizat decît de reacționarism, care îmbrăca 

forma unui conservatorism tradițional, în timp ce junimiștii afișau un 

conservatorism modern: „M. Eminescu era structural un reacţionar 

(conservator ar spune prea puţin) şi un tradiţionalist hrănit printr-un 

contact continuu cu formula vechei noastre culturi. Reacţionarismul şi 

tradiţionalismul trecute printr-un temperament pasional şi deformant ca 

al lui, printr-o mare viziune de poet, s-au formulat apoi într-o serie de 

teorii extremiste ce n-aveau nimic comun cu doctrinismul lui T. 

Maiorescu şi P.P. Carp” (Lovinescu, 1982: 216). Unele atitudini liberale 

afișate de Maiorescu, ilustru orator și om politic, și conservatorismul 

dogmatic al lui Carp, contrastează cu consecvența suflului consecvent al 

publicisticii eminesciene, ancorate în conștiința trecutului. Poetul ajunge 

de la etapa antejunimistă la cea junimistă, ambele descrise de Ibrăileanu, 

nu printr-o ruptură bruscă, ci printr-un proces de asimilare, de 

sedimentare și de identificare gradată cu principiile și valorile enunțate de 

gruparea la care aderase. Acest fapt este relevat și de conținutul ideatic al 

conceptului de naționalitate, dezbătut de Eminescu pe marginea teoriilor 

maioresciene: „Principiul fundamental al tuturor lucrărilor d-lui 

Maiorescu este, după cîte ştim noi, naţionalitatea în marginile 

adevărului. Mai concret: ceea ce-i neadevărat nu devine adevărat prin 

împrejurarea că-i naţional; ceea ce-i urît nu devine frumos prin aceea 

că-i naţional; ceea ce-i rău nu devine bun prin aceea că-i naţional” 

(Eminescu, 1980: 106). Tocmai acest caracter evolutiv al publicisticii 

eminesciene contrazice teza lui D. Vatamaniuc, care se sprijină exclusiv 

pe criteriul consecvenței, ignorînd mutațiile viziunii ideologice pe care le-

a parcurs poetul în activitatea sa. Afirmînd că „Eminescu intră în 

activitatea publicistică în 1870, în epoca studiilor universitare, cu o 

concepţie social-politică definitiv conturată şi nu vom constata abateri de 
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la ea pe întreg parcursul gazetăriei sale” (Vatamaniuc, 1996: 44), 

criticul demontează demonstrația lui Ibrăileanu fără a devoala vreun 

temei durabil. Avînd în vedere din considerentele ce țin de personalitatea 

romantică și de versatilitatea contextului social-istoric, demarcat de 

bătălii politice haotice, ipoteza lui Vatamaniuc își dovedește caducitatea. 

Primele decenii ale secolului XX se vor plasa sub incidența 

militantismului lui Eminescu, ducînd la coagularea unor doctrine tributare 

naționalismului gîndirii eminesciene, ce se diferențiază de exaltatul 

mesianism pașoptist printr-un amestec de „criticism junimist şi misticism 

naţional”, după formula lui Lovinescu. 

Ideologia conturată de gruparea ieșeană își dovedește adesea 

flexibilitatea, nu rămîne împietrită în stereotipii sau calchieri politice, iar 

principiile care nu își au originea în dezideratele acesteia pot fi adaptate 

cu ușurință ansamblului. Totuși nu putem reduce aspirațiile politice 

manifestate de Eminescu la teoriile reacționarismului și 

conservatorismului, chiar dacă Garabet Ibrăileanu nota că  „Idealul (şi 

uneori şi programul) politic şi social al lui Eminescu este reîntoarcerea 

în trecut” (Ibrăileanu, 1974: 125). Concluzia criticului poporanist 

reliefează doar o frîntură din complexitatea gîndirii poetului, marcată de 

luciditate și preocupată de găsirea soluțiilor pentru problemele ridicate de 

starea societății românești. Același paseism evocator constatat de autorul 

Adelei pare a se descompune sub presiunea cuvintelor lui Eminescu, care 

își expune într-un articol vizionarismul politic, apărîndu-și progresismul 

afișat în nenumărate rînduri și devansînd idealurile anacronistice: „Nu ne 

vom face noi apărătorii vremilor trecute — laudatores temporis acti —

dar în orice caz vom întreba: avem azi o cultură de o sută de ori mai 

intensivă, o armată de o sută de ori mai numeroasă, o administraţie de o 

sută de ori mai îngrijitoare, o justiţie de o sută de ori mai dreaptă? Nu. 

(...) Aşadar, părerile aspre pe cari le-am emis noi asupra liberalismului 

şi instituţiilor liberale nu erau răsărite din spirit de reacţiune, ci din 

claritate de idei” (Eminescu, 1989: 193). A arunca o lumină asupra 

propriei sale viziuni ideologice echivalează la gazetar și cu ancorarea în 

limitele realității momentului, în prezentul care se folosește de trecut 

pentru a solicita progresul și de viitor pentru a-l realiza. Complexistatea și 

bogăția ideatică a gazetăriei eminesciene nu își poate găsi o formă 

adecvată decît în aspectul proteic, remarcat: „în gazetăria eminesciană ne 

întîmpină o devălmăşie de «genuri» şi formule: eseuri, pamflete, 
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foiletoane, articole doctrinare, editoriale etc.” (Oprea, 1983: 108). 

Polimorfismul prin care se remarcă discursului publicistic al poetului 

răspunde cu succes scopului pe care îl stabilește de la bun început: se 

adresează multiplelor pături sociale, își stratifică elocvent conținutul 

semantic și provoacă conflicte de conștiință, făcînd apel la spiritul solidar 

al națiunii. Ingeniozitatea cu care glisează perspectivele și registrele 

stilistice, transpunerea abstracțiunilor în secvențe lingvistice accesibile 

reprezintă pilonii principali identificați de G. Călinescu în literatura 

publicistică eminesciană „Scheletul articolului eminescian e mai cu 

seamă ideologic, el făcînd parte dintr-un sistem politic ce se desfăşură 

mereu, iar ceea ce în el pare pamflet e critica mînuită cu o mare plastică 

verbală. Valoarea literară a acestor articole stă întîi de toate în chipul 

sfătos de a traduce fără multe neologisme, într-o limbă la îndemîna 

tuturor, marile abstracţii. Darul acesta îl avea Maiorescu. Însă Eminescu 

îl depăşeşte în partea formală cu mult. El coboară pînă la vorba sătească 

şi la proverb, scoate pilde, face figuri cu o siguranță uimitoare. Niciodată 

nu s-au exprimat la noi idei generale cititorului de gazetă într-un chip 

care să dea fiecăruia iluzia că pricepe” (Călinescu, 1976: 558). Același 

critic nuanțează poetica gazetăriei lui Eminescu, neatinsă de febra 

etimolgiilor străine, neadaptate, înclinația către paremiologie și reflecție 

revelatorie pregătind terenul pentru inventivitatea care mixează elementul 

popular cu cel erudit: „Teoriile sînt înșirate pe ață băbește, sînt desfăcute 

în pilduri, prefăcute în teatru monologic, spuse în serios și luate-n rîs, cu 

o invenție verbală, cu o proverbialitate neasemuită în care e ceva din 

Creangă și din Anton Pann, dar subtilizat, adus la complexitatea gîndirii 

culte” (Călinescu, 1976: 563). Gazetăria eminesciană nu recurge, în 

viziunea poetului, la edificii retorice labirintice, ci mizează simplitate și 

familiaritate, elogiind claritatea și limpezimea ideii. Este imposibil să 

contestăm faptul că Eminescu-gazetarul își face apariția într-un context 

socio-politic în care vocea sa capătă reverberații naționalist-profetice ce 

se vor propaga cu insistență asupra deceniilor viitoare, așa cum arată și 

Monica Spiridon, demonstrînd că „Proza publicistică masivă a lui 

Eminescu poartă pecetea unui moment istorico-literar anumit” (Spiridon, 

2003: 52). Tonul polemic, vehement și hipnotismul verbului eminescian 

își cîștigă publicul tocmai prin atitudinea incisivă, necruțătoare: „Nu sînt 

în toate limbile omeneşti la un loc epitete îndestul de tari pentru a înfiera 

uşurinţa şi nelegiuirea cu care stîrpiturile ce stăpînesc această ţară 
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tratează cea din urmă, unica clasă pozitivă a României, pe acel ţăran 

care muncind dă o valoare pămîntului, plătind dări hrăneşte pe aceşti 

mizerabili, vărsîndu-şi sîngele onorează această ţară” (Eminescu, 1989: 

33). 

Liberalismul grupării ieșene este, așadar, unul moderat-conservator, 

în spiritul celui de dinainte, al junimiștilor. Ideologia nou-formată va avea 

și consecințe estetice însemnate, determinînd un tip de imaginar literar 

particular, definit generic drept modernism retro, crepuscularism 

moldovenesc, sau medelenism. Pentru a explica influența autoritară a 

eminescianismului în literatura grupării formate în jurul publicației 

poporaniste există două direcții lămuritoare semnificative, corelate sub 

aspectul subordonării și revendicării de la valoarea estetică a creației lui 

Eminescu. Prima vizează închegarea mitului poetului național, urmărit de 

amintirea obsedantă a celei mai înalte reușite literare românești a 

secolului XX și celebra „anxietate a influenței” descrisă de Harold 

Bloom. Cea de-a doua motivare are în centrul său reacționarismul estetic 

sau „modernismul reactiv”, teoretizat de Antoine Compagnon în 

Antimodernii. De la Joseph de Maistre la Roland Barthes (2005) și 

înfățișat de Paul Cernat în Modernismul retro în romanul românesc 

interbelic (2009). Înrîuririle mitului eminescian dezbătut intens vor 

alimenta dezvoltarea a numeroase grile de receptare, iar personalitatea 

romantică a poetului va modela șabloane de construcție a personajelor, 

conturate ca reflexii ficționale ale „omului deplin al culturii române”, 

imitînd atitudini și trăsături de caracter atestate de istoria literară. Intrigile 

explorează conflicte sentimentale, materiale și identitare care speculează, 

în funcție de talentul romancierului, dramele existențial-biografice trăite 

de Eminescu. Ecourile eminescianismului în poezie sînt facil de 

identificat în circulația și întrebuințarea conținutului tematic, a motivelor, 

sonorității și a muzicalității. Poporaniștii, constituit ca grup închegat ce se 

revendică de la o ideologie de impuls polemic, vor demonstra o înclinație 

către atitudinile lirice combative, exploatînd cu succes mai ales ironia 

caustică. Complexul succesoratului literar antrenează serii de mutații 

estetice, pornind de la repartiția genurilor și ajungînd pînă la intențiile de 

restaurare a eminescianismului, dar într-o altă formulă. Tendințele 

antiprogresiste din perioada modernă sînt specifice oricărei culturi situate 

într-un proces de tranziție, iar conservatorismul estetic își pune amprenta 

decisiv asupra unora dintre cele mai cunoscute reușite literare ale 
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grupării, în Adela sau La Medeleni, unde victorianismul imprimă elogiul 

discreției, al educației sentimentale care trebuie să dicteze, în fond, modul 

în care se manifestă viața simțurilor. 

Ambianța culturală a momentului favorizează efuziunile polemice 

declanșate între grupările adunate în jurul celor mai importante publicații 

culturale. Revista „Viața Românească”, definită ca literară și științifică, 

își are obîrșia în „Evenimentul literar”, întemeiat de  Constantin Stere, cel 

care fondase Partidul Țărănesc, în decembrie 1893, iar în paginile sale se 

afirmă întăile efuziuni poporaniste, adunate sub numele generic de „pre-

poporanism”. Alăturarea celor două domenii din titlu, care redă specificul 

publicației, trădează intențiile mentorului de a crea o metodologie 

destinată să abordeze obiectul estetic dintr-un unghi științific, obiectiv, 

concretizîndu-se într-o abordare arhetipală. Modernitatea epistemologică 

de a analiza literatura va rămîne țelul conștiinței estetice a criticului 

ieșean care, deși se arată de la bun început conștient de limitele 

discursului critic și ale teoretizării acestuia, într-un stadiu inițial al 

viziunii sale va fi preocupat de idee, exilînd importanța formei și lăsînd-o 

să aștepte într-o zonă obscură, inferioară. Orientarea sa  este trasată și 

prezidată în sens olimpian de adevăratul ei spiritus rector, Garabet 

Ibrăileanu, avînd ca obiectiv principal impulsionarea creării unei literaturi 

autohtone progresiste, democrate și realiste. Ea nu însemna doar un 

simplu organ de popularizare a ideologiei mișcării poporaniste întrucît în 

paginile sale își găseau loc adesea lupte de idei, opinii diverse și 

contradictorii. Revista depășește cadrul sordid al răspîndirii aspirațiilor 

populației rurale și al revendicărilor social-politice democratice. Încă din 

primii ani, ea și-a asigurat colaborarea celor mai însemnați scriitori ai 

momentului: I. L. Caragiale, Alexandru Vlahuță, Calistrat Hogaș, Al. 

Brătescu-Voinești, George Coșbuc, Ștefan Octavian Iosif, Dimitrie 

Anghel, Octavian Goga, George Topîrceanu, Ion Agîrbiceanu sau Tudor 

Arghezi. Mizele urmărite cu pasiune ardentă de colectivul „Vieții 

Românești”, atent supravegheate de artizanul ei, sînt constituirea unei 

literaturi care să oglindească specificul autohton într-o manieră realistă, 

ținînd cont de principiile determinismului și înlăturînd înrîuririle nefaste 

naturalismului mecanicist, stimulînd totodată empatia și simpatia față de 

soarta țăranului român, urmînd exemplul oferit de atitudinea oblăduitoare 

a lui Eminescu. Pînă și numele conține o trimitere explicită la funcția 

esențială a revistei, definită într-unul dintre articolele-manifest drept 
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„muncă pe cîmpul culturii naționale”. Publicația poseda, în mod 

surprinzător, o fizionomie proprie, stabilă, încă de la numărul inaugural: 

orientarea, structura, formula grafică, toate acestea reprezentau pilonii 

fermi pe care se fixa în viața culturală românească. Reușea să cîștige 

astfel și profunda admirație a colaboratorilor,  În momentul în care 

stindardul estetismului pur, aureolat de junimiști, bătea în retragere, 

poporaniștii se arătau dornici să continue succesoratul cultural instituit de 

aceștia sub o umbrelă ideologică ce era o expresie a momentului istoric. 

Sămănătoriștii proferau vocația unui romantism paseist, retrograd, ce 

idealiza imaginea rurală și deforma realitatea atît de prețuită de către 

poporaniști, susținătorii realismului, cu cele două direcții ale sale, social 

și critic. Alexandru Piru  surprinde germenele schimbării de paradigmă 

literar-sociale în monografia consacrată criticului poporanist, subliniind 

că „Țăranul idealizat pentru pletele, chimirul, bordeiul și trișca lui, 

țăranul bibelou al sămănătoriștilor, avea nevoie de grabnice reforme” 

(Piru, 1971: 111). În numele reprezentării în chip veridic a existenței, 

Garabet Ibrăileanu respinge programatic umbrele distorsionante ale 

impresionismului și pe cele ale criticii estetizante, dedicîndu-se unui 

demers științific ce are în vedere și circumstanțele extraestetice, furnizate 

de tabloul dinamicii social-istorice. Ideologia poporanistă se naște la un 

an de la apariția revistei la Iași, în martie 1906, fiind impulsionată de 

publicistica politică a lui Constantin Stere, îmbibată de suflul oratoric 

socialist-poporanist, care nu ezită să dezvăluie răspicat precaritatea 

existenței țăranului român, elaborînd totodată reforme agrare. Ibrăileanu 

îl conjurase, ba chiar îl somase pe Stere să accepte funcția de director al 

publicației, proiectată ca o revistă democratică, avînd nevoie de o 

personalitate politică influentă în fruntea sa, pentru a gira bunul renume și 

spirijinul material, în timp ce criticul ieșean își asumase rolul de director, 

avînd o contribuție esențială la coagularea doctrinei prin articolele sale 

literare. Constantin Dobrogeanu-Gherea, căruia i se oferise inițial 

oportunitatea de a prelua frîiele revistei, refuzase din oportunism și 

orgoliu politic pentru că Ibrăileanu părăsise Partidul Socialist în 1899, 

alăturîndu-se apoi celui Liberal și făcîndu-se trecerea la o altă etapă a 

gîndirii sale. Cunoscutele răscoale țărănești pot fi plasate în aceeași 

secvență temporală cu consolidarea doctrinei poporaniste, însă ar fi 

exagerat să susținem că revista ar fi avut vreun rol în izbucnirea lor, din 

simplul fapt că populația rurală avea serioase carențe educaționale, 
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majoritatea sa se confrunta cu analfabetismul, fenomenul numeroaselor 

deficiențe și al instinctelor de supraviețuire fiind adevăratele cauze ale 

răzvrătirii. Un membru al grupului de la „Viața Românească”, Radu 

Rosetti, exponent al aristocrației, publică în 1907 un studiu amplu, Pentru 

ce s-au răsculat țăranii, expunînd, din perspectivă diacronică, 

principalele cauze care au dus la înrăutățirea situației populației rurale și 

la sporirea tensiunilor dintre aceasta și clasa boierilor. Pornind de la 

„Dreptul românesc înainte de întemeierea Domniei în Moldova și în Țara 

Românească”, Rosetti se perindă prin evoluția sistemului legislativ ce 

reglementa statutul proprietății țăranului și obligațiile sale față de moșieri, 

descrie exploatarea la care acesta a fost supus, și extrage concluzii 

empatice, juste, în total acord cu situația momentului: „Chestiunea 

țărănească în România este pentru noi, pentru întreg neamul nostru 

chestiunea de căpetenie: de deslegarea sau de nedeslegarea ei este legat 

viitorul Românimii întregi. Dacă izbutim să transformam încurand obștia 

poporului nostru de astazi, slaba, saraca, smerita și nemulțămita, cu 

inima plină de ură pentru fruntașii țării, într'o țărănime puternică, 

bogată, mîndră, mulțămită de soarta ei, dacă între colibă și curte va 

domni pace și inimă bună, putem fără îngrijire să avem nădejde în falnic 

viitor” (Rosetti, 1907: 669).   

Precaritatea statutului țăranului se răsfrîngea, în viziunea  

poporanistă, și asupra posibilităților culurale, care apăreau ca restrînse, 

fiind private de aportul unicei clase sociale „nepervertite”. Din acest 

motiv, evoluția literaturii noastre va fi indisolubil legată de îmbunătățirea 

situației populației rurale, așa cum statuează Garabet Ibrăileanu în 

articolul Situație Gravă din decembrie 1905, publicat în revista „Curentul 

nou”, înființată de Henric Sanielevici. Grija pentru soarta țăranilor prinde 

o formă concretă într-o sumă de reforme idealiste proiectate de critic, 

cărora Al. Piru le surprinde precis esența, subliniindu-le „caracterul 

himeric”. Schimbarea din temelii a sistemului politic, acordarea unei 

puteri semnificative de decizie într-o „fericită democrație rurală”, oferirea 

unor perspective largi de acces la o educație aleasă măcar pentru 

generațiile viitoare („și-ar putea trimite fiii și fiicele în școli, care s-ar  

întoarce cu oarecare cultură, unii, cei mai distinși, și cu cunoștința 

vreunei limbi străine”), toate acestea dețin un colorit mult prea 

contrastant față de datele istorice și față de capacitățile latente ale 

societății românești a prezentului. Pînă și modul în care se descrie viața 
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ulterioară a țăranului, post-reformistă, indică utopismul unui asemenea 

proiect: „Satele noastre, cu case cu două-trei odăi, oamenii îmbrăcați 

bine, aproape nemțește, fiica țăranului cîntă romanțe din piane, ori 

citește nuvelele d-lui Sadoveanu, tatăl citește telegramele despre ce se 

întîmplă în lumea întreagă...” (Ibrăileanu, 1981: 311). Elevația spirituală 

și sensibilitatea artistică nu mai depind de circumstanțe ereditare, de 

descendență dintr-o clasă privilegiată, ci devin efecte ale unui efort 

voluntar susținut și ale unor condiții materiale oferite de societate. 

După implementarea unor asemenea reforme, vădit fanteziste, 

consecințele benefice ale prosperității locuitorilor din mediul rural ar 

conduce la o înflorire a formelor culturale, care ar valorifica în mod 

desăvîrșit substanța națională nealterată, afirmînd cu tărie forța 

extraordinară de expresie a spiritului românesc. De aceea, scriitorii ce se 

vor ridica din pătura alcătuită de țărani vor ajunge să realizeze acel 

eveniment așteptat de renaștere literară: „Și spiritul românesc, 

considerarea lumii și reacția față cu lumea, fiind mai nepervertit, mai 

curat la poporul românesc de la țară, numai acei scriitori vor reprezenta 

spiritul românesc, care sau fac parte din țărănime și n-au rupt legăturile 

morale cu ea” (Apud. Micu, 1961:122). Enumerarea condițiilor care 

alcătuiesc apanajul geniului popular dezvăluie principiile artei și 

ideologiei poporaniste, contaminate, în ciuda predilecției pentru relism și 

veridicitate, de metaforism. Prețuirea profundă pe care o manifestă 

criticul ieșean pentru poezia populară justifică aprecierile superlative la 

adresa geniului națiunii, motiv supralicitat reverențios de către romantici. 

Viitorii scriitori pe umerii cărora se va fundamenta viitoarea literatură sînt 

aleși, sugestiv, dintre cei care „și-au plecat urechea la popor... s-au 

botezat în izvorul curat și românesc al sufletului popular” și „și-au 

păstrat sufletul curat românesc”. Insistența cu care se atașează atributul 

de „românesc” nu induce însă ideea unui ermetism cultural naționalist ci, 

dimpotrivă, la o integrare în tabloul universal. Saltul valoric fiind realizat, 

cultura națională nu este situată în opoziție față de cea universală, iar 

Garabet Ibrăileanu explică în articolul-manifest Către cititori, apărut în 

„Evenimentul literar” din 28 martie 1894, că „un popor nu-și poate 

justifica dreptul la existență distinctă în sînul popoarelor civilizate, decît 

dacă poate contribui cu ceva la cultura universală”.  

Poporul, depozitarul strălucit al specificului național, previne 

topirea sa într-o masă omogenă internațională, pe care o nuanțează în stil 
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caracteristic, îmbogățind-o. Spiritul militant al lui Eminescu răzbate 

pronunțat din aceste afirmații ce stau la baza doctrinei poporaniste. 

Fenomenul literar este privit în succesiunea sa cauzală, teza 

determinismului eminescian prinzînd evidente rădăcini în credința 

estetică a criticului ieșean, care declară în studiul Scriitori români și 

străini: „tot ce e omenesc e supus determinismului, ca și restul 

universului” (Ibrăileanu, 1968:108). Viziunea politică a lui Garabet 

Ibrăileanu pare să se fi reconfigurat absolut deoarece, din tinerețe, cînd 

solicita răspicat desființarea claselor sociale prin articolul Burghezism 

inconștient, atitudinea sa cunoaște mutații revelatoare. Începînd cu primii 

ani ai secolului XX și cu derularea proiectului ideologic și culturat 

instituit la „Viața Românească”, revendicările sale nu mai urmăreau o 

„dictatură a proletariatului”, ci un stat democratic țărănesc în care 

membrii săi capătă o putere de decizie „proporțională cu valoarea sa 

numerică”. Criticul dovedește suficientă maturitate în chestiuni 

ideologice, ezitînd să pună semnul egalității între noțiunile de rasă și de 

popor, dar Al. Piru asociază acest fapt cu „influența limbajului critic al 

lui H. Taine din introducerea la Histoire de la litterature anglaise 

(1864), în care rasa apare ca o coordonată, alături de mediu și de 

moment, pentru orice literatură” (Piru, 1971:282). Ilustrativă este relația 

de sinoimie fixată între specificul național și caracterul poporan, 

justificate prin puritatea esenței românești, nealienate de imixtiunea 

influențelor străine. Tot sub efectul demonstrațiilor efectuate de filosoful 

francez, Ibrăileanu revine la problematica reacționarismului eminescian 

în unul dintre studiile dedicate poetului din Scriitori și curente, corelînd-o 

cu trăsăturile ereditare, spirituale, intelectuale, materiale și cu influențele 

mediului din care culegeab date în aceeași manieră deterministă: 

„temperamentul înnăscut, împrejurările de tot felul ale vieţii sale 

materiale, morale, intelectuale etc. şi nefericirea claselor de mici 

producători agricoli şi de breslaşi” (Ibrăileanu, 1974: 188). Încercările 

criticului poporanist de a descifra adevăratele intenții din spatele 

publicisticii eminesciene se lovesc de mirajele idealismului și se soldează 

uneori cu comentarii naive,  învăluită de pregnanta aromă a socialismului 

de tinerețe : „Pentru Eminescu, adevăratul program politico-social a fost 

domnia absolută, reînfiinţarea breslelor, boieria etc. Eminescu era, 

aşadar, reacţionar, din cauză că clasele de jos au fost sărăcite ori 

distruse de civilizaţia apuseană, de xenocraţie” (Ibrăileanu, 1974: 186). 
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În fapt, Eminescu nu dă curs vreunei tendințe utopic-primitiviste, de 

restaurare a unei stări arhaice, ci încuraja oferirea suportului necesar 

pentru aceste categorii, protejîndu-le de posibilele efecte negative ale unei 

economii fixate pe baze capitalist-occidentale și ale unei societăți 

corespunzătoare. Vechile forme de organizare statală exercitau 

magnetism asupra intelectului  gazetarului, însă doar ca resorturi 

informative de care să se slujească în polemicile sale cu liberalii. 

Ingenuitatea inițiatică a lui Garabet Ibrăileanu și parcursul său politic 

converg către validarea propriilor convingeri, ajutîndu-l să își 

sistematizeze principiile pe care le va selecta ca fundamente ale 

ideologiei în curs de elaborare.  

Cert este că apariția publicației poporaniste se contopește cu traseul 

intelectual în continuă ascensiune a mentorului său. Despărțindu-se de 

inocența ideologică recognoscibilă în articolele și studiile de tinerețe 

abundente în irizări socialist-marxiste, Munca (1891), Critica 

socială (1892), Burghezism inconștient (1892), Ibrăileanu începe să 

asimileze principii politice și estetice mult mai ușor de armonizat cu 

vocația sa intelectuală. Unghiul sociologic, exclusiv pînă atunci, se va 

rafina treptat și i se vor alătura perspective mai extinse. Ruptura de 

Gherea va alimenta și ea renunțarea la un demers critic simplist. Dacă la 

început amendase scriitorii care șlefuiau forma, oferindu-i o atenție 

deosebită, aruncîndu-i în categoria celor decadenți sau retrograzi, în 

perioada interbelică, după întreruperea provocată de război, criticul va 

începe să descopere cu fascinație perspectiva stilistică. Devine pasionat 

de literatura franceză, căreia i se consacră cu admirație, asemenea istoriei 

literare văzută în ansamblul desfășurării sale cronologice. Tiparul stilistic 

descoperit, compus din elemente lingvistice, lexicale, l-au condus către 

analiza poeziei lui Eminescu, pe care o interpretase în acea cheie 

științifică visată ce avea să elimine arbitrarietatea în critica literară. 

Subtilitatea observațiilor sale, intuitivitatea și acuratețea demersului 

inițiat compensează într-o oarecare măsură desconsiderarea operei 

postume, rămase în manuscris, văzută ca simplu material de exercițiu de 

creație. Criticul ieșean a editat, de altfel, și opera poetică a lui Eminescu, 

păstrînd nealterate fonetismele moldovenești, elemente care ar fi trebuit 

să constituie baza limbii române. Elaborarea unui curs universitar ce își 

alesese drept obiect opera poetică eminesciană pregătește romanul Adela, 

cea mai reușită piesă a itinerariului literar al lui Ibrăileanu. Fidelitatea cu 



INFLUENȚA PUBLICISTICII EMINESCIENE ÎN IDEOLOGIA SCRIITORILOR DE LA 

„VIAȚA ROMÂNEASCĂ” 

203 

care a condus revista „Viața Românească” și consecvența cu care a 

popularizat principiile școlii literar-politice poporaniste l-au impus 

definitiv în prima linie a artizanilor culturii românești moderne. 

III. Concluzii 

Abordarea conținuturilor publicisticii eminesciene din unghiul 

reconstruirii traseului ideologic străbătut în primele decenii ale secolului 

XX antrenează o serie de considerații asupra formei, structurii, 

originalității și bogăției sale ideatice, trecute prin filtrul receptării critice. 

Panorama ce se deschide odată cu  descoperirea esenței 

eminescianismului și asimilarea sa programului politico-literar propus de 

poporaniști comportă o  serie de factori care aspiră nu numai la o 

schimbare a dinamicii sociale, ci și la reconfigurarea peisajului literar, 

menit să reflecte dilemele epocii.  

Este indicat să considerăm activitatea grupării de la „Viața 

Românească” din perioada ante și interbelică drept o perioadă de răscruce 

ideologică, în care asaltul impetuos al socialismului, naționalismului, 

spiritului democratic și al aplombului literar sporesc constant prestigiul 

mediului cultural. Poporanismul implică o atitudine demitizatoare față de 

modelul estetic de substanță sămănătoristă ce glorifica în spirit paseist o 

imagine idealist-romanțată a realității și ruralității. Această concepție 

polemică a avut un efect regenerator atît pentru realismul critic, cît și 

pentru acela romantic, exprimînd capacitatea de a da o replică vie 

existenței prin literatură. Relevînd antinomia dintre aspirațiile lor politice 

și lumea concretă, grupul de scriitori poporaniști ai „Vieții Românești” 

insistă asupra luptei acerbe dintre progresismul lor militant și 

reacționarismul stării de fapt a societății și culturii momentului. A vedea 

în literatură un triumf uman, izbucnit din întunericul unei clase sociale 

defavorizate timp de secole, echivalează cu a extinde granițele 

potențialului cultural autohton, menit să egaleze reușitele influentelor 

spații europene și să îmbogățească patrimoniul universal. Constantele 

gîndirii eminesciene, naționalismul, perspectiva istorică, simpatia pentru 

țăran, idealismul, militantismul și progresismul ce se conjugă adesea cu 

conservatorismul pronunțat, se regăsesc cu precădere în dezideratele 

statuate de scriitorii poporaniști de la „Viața Românească”. Avîntul 

polemic și egalitarismul social proferat în discursul politic se ciocnește 

adesea de reacționarism, fie el ideologic sau estetic.   



ALEXANDRA OLTEANU 

204 

Prin forța sa de sinteză și de persuasiune ideologic-literară, 

Ibrăileanu depășește în mod creator toate etapele de metamorfoză 

intelectuală pe care le-a parcurs, începînd cu socialismul inocent din 

tinerețe și pînă la cristalizarea unei perspective politice și estetice ample, 

integratoare, care să răspundă necesităților intrinseci ale caracterului său 

de autodidact. Versanții politici escaladați de criticul poporanist 

reactualizează valențele discursului publicistic eminescian, asumîndu-și 

totodată și misiunea de a orienta cultura românească spre un modernism 

ce continuă tradiția instituită poet, fără a căuta să-i diminueze rolul ci, 

dimpotrivă, îmbogățind-o cu alte nuanțe. Pasiunea cu care s-a dedicat 

operei eminesciene din perspectiva dualismului publicistică-poezie a avut 

ecouri răsunătoare nu doar în construirea ideologiei poporaniste, ci și în 

opera literară care a susținut-o estetic. 
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The Influence of Eminescu's Journalism on the Ideology of the 

Writers of "Viața Românească"  
 

Abstract  
The present paper aims to analyse the relationship between the 

dynamics of Eminescu's Journalism and the formation of one of the most 

important political and literary ideologies in the interwar period, the 

"poporanism". The writers gathered around the cultural publication 

entitled "Viața Românească", along their mentor, Garabet Ibrăileanu, 

were determined to to provide a concrete form to Eminescu’s political, 

social and cultural ideals. Our national poet’s journalistic discourses 

featured greater concern for the romanian peasants’ fate, including their 

changing relationship with the estates owners. The political battles 

performed by the two historical parties, the liberals and the 

conservatives, drew the poporanist literary group’s disapproval and 

created the premises for some resounding polemics with the writers 

gathered around "Sămănătorul" and their ideology named 

"sămănătorism". Some of the greatest literary works given by the 

poporanist writers as Garabet Ibrăileanu or Ionel Teodoreanu, the novels 

Adela and La Medeleni illustrates the aesthestic consequences of 

Eminescu’s imagery and style along the same lines of the conservative 

literary direction creating the so-called "reactionary modernism". 

 

Key-words: influence, journalism, ideology, culture, literature, 

tradition. 

 

 

 

 



 

GABRIELA VERONICA ISAILĂ 

Anul I, Cluj-Napoca 

A scrie „istoria” pe întunerec... 

Textul suport face parte din manuscrisul 2278, 14, caiet de format 

mijlociu (16,4 x 20 cm), din epoca ieșeană (1876  1877), care, în linii 

mari, cuprinde însemnări de gramatică latină, proiecte dramatice, poezii și 

proză populară. De-a lungul vremii, unii istorici literari considerau că 

acest text a fost conceput ca prefață pentru Iconostas și Fragmentarium, 

cu care se deschide manuscrisul 2255, însă Perpessicius contrazice acest 

lucru, argumentînd că titlul amintit mai sus este al unor proze scrise pe foi 

separate și nu într-un caiet aparte.
 
În ceea ce privește ortografia 

manuscrisului, aceasta apare similară cu cea din revista „Convorbiri 

literare”, dar cu omiterea aproape totală a diacriticelor. Avînd în vedere 

că ortografia etimologică s-a schimbat în anul 1860, iar textul datează din 

perioada 1876    1877, nu se poate afirma că Eminescu scria după vechea 

ortografie, Perpessicius notînd că lipsa diacriticelor în text este un rezultat 

al scrisului grăbit. Cu toate acestea, se remarcă predilecția lui Eminescu 

pentru cuvintele latine scrise în forma originală, acesta folosind în grafie 

antiquar în loc de anticvar (Eminescu, 1977: 398). 

În lucrarea de față, ne propunem să analizăm complexitatea 

elementelor, a simbolurilor, precum și modul în care se configurează 

discursul eminescian despre actul scrierii într-un text memorialistic, cu 

ecouri în însemnări, în publicistică și în corespondență. Reflecția 

pornește, astfel, de la o mărturie dintr-o însemnare postumă, [Cînd eram 

încă la Universitate...], despre scrisul în condiții atipice, pe întuneric, 

după stingerea lumînării, într-un spațiu dominat de liniștea creatoare a 

unei dimensiuni atemporale. 

Textul este unul ambiguu în ceea ce privește limitele temporale în 

care este plasat. Acesta se deschide cu momentul evocării unei tinereți 

studențești, care trezește nostalgia unor vremuri posibil de recuperat doar 

prin amintire, resimțindu-se, prin acest sentiment specific, puternice 

influențe romantice. Verbele la timpul imperfect redau curgerea firească a 

evocării unui moment neprecizat clar, a cărui depărtare față de momentul 

narării nu ne este cunoscută: „Cînd eram încă la Universitate, aveam o 
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ciudată petrecere.” (Eminescu, 1977: 320). Cu toate acestea, avînd în 

vedere că însemnarea face parte dintr-un caiet din perioada ieșeană a lui 

Eminescu, presupunem că textul a fost întocmit la puțină distanță de 

timpul evocat, anii studenției (Vatamaniuc, 1998: 19-20). 

În ceea ce privește Universitatea la care se referă, pe baza detaliilor 

oferite de autor    „Locuiam într-un sat aproape de orașul universitar...”, 

„împrejurul locuinței mele foarte liniștite”    deducem că este vorba 

despre Universitatea „Friedrich Wilhelm” din Berlin, fondată în anul 

1809 de către Wilhelm von Humboldt, unde Eminescu se înscrie în 18 

decembrie 1872, potrivit înștiințărilor din manuscrisul 2255, 281 – 290, și 

unde frecventează cursurile Facultății de Filosofie (Ibidem: 11). În 

condițiile în care unele dintre centrele universitare cu tradiție ale 

Germaniei erau Heidelberg, Tübingen, Jena etc., Ilina Gregori consideră 

că opțiunea lui Eminescu pentru Berlin traduce dorința acestuia de a 

reconstitui urmele lui Arthur Schopenhauer și, implicit, de a-și însuși 

toate ideile filosofului german. Într-o scrisoare trimisă lui Maiorescu în 

ultimele sale luni la Berlin, Eminescu declară el însuși interesul pentru 

filosofia schopenhaueriană, pe care o invocă drept motiv al întîrzierii lui 

în capitala germană: „Kant mi-a ajuns relativ tîrziu în mîini, 

Schopenhauer – de asemeni. E adevărat că îi am în mine, dar renașterea 

intuitivă a ideilor lor în sinea mea, cu aroma specifică a firii mele, nu s-a 

încheiat încă.” (Eminescu, 1989: 46). 

Revenind la fragmentul de proză invocat, important de observat este 

că, într-un text de dimensiuni atît de reduse, Eminescu reușește să 

construiască o alternanță zi-noapte, fiecăreia atribuindu-i-se un rol bine 

determinat în procesul creației. Ziua este momentul întîlnirii cu creația 

consacrată și chiar cu alteritatea, prin cunoașterea scrisului altui autor: 

„Îmblam adesea ziua pe uliți, stînd numai pe ici, pe colo la cîte-un 

anticvar...” (Eminescu, 1977: 320). Prin prezența toposului vechi, 

„anticvarul”, păstrat în limba utilizată de Eminescu sub forma originară 

din latinescul antiquarus, se introduce o nouă coordonată temporală în 

momentul diurn, și anume un timp vechi. Această idee a vechiului de la 

origini este conturată și de Ilina Gregori, care precizează că una dintre 

concepțiile fundamentale ce se desprinde din notițele eminesciene se 

referă la faptul că „Așa cum vîrful piramidei este prefigurat în prima 

piatră din fundamentul ei, tot așa istoria poartă în ea de la origini, în mod 

latent, sensul și scopul final al umanității.” (Gregori, 2008: 61). Astfel, 
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întîlnirea cu vechiul în tinerețe poate fi văzută ca o întoarcere la origini 

arhaice și chiar la punctul zero al Creației, deci și al originalității. 

După drumul lipsit de o ordine și de o destinație anume, 

cunoașterea cărților vechi descoperite este posibilă doar în spațiul 

securizant și deja cunoscut, „acasă”, despre care textul oferă puține 

detalii, precizînd că naratorul locuia „într-un sat aproape de orașul 

universitar” (Eminescu, 1977: 320). Potrivit cercetărilor, Ilina Gregori 

afirmă că toposul, numit familiar „acasă”, este unul real, adresa acestuia 

fiind Strada Orange, Orangenstraβe (astăzi Nithackstraβe), numărul 6, 

Charlottenburg, oraș în care Eminescu locuiește abia din anul 1874, după 

o perioadă agitată petrecută în proximitatea centrului Berlinului. Prima 

adresă cunoscută din șederea lui Eminescu la Berlin este Strada Albrecht, 

Albrechtstraβe, în apropierea Universității, care este ușor de identificat, 

deoarece există și astăzi, G. Călinescu oferind un număr al locuinței și o 

descriere sugestivă pentru un adăpost precar al unui tînăr cu aspirații 

înalte și cu bani puțini în capitala germană (Călinescu, 1964: 182). A 

doua adresă a lui Eminescu, evocată în textul suport, este învăluită într-o 

aură mistică, toposul fiind în concordanță cu viața și cu gîndirea tînărului 

inspirat, care scrie pe întuneric. 

Oamenii care animă căminul provizoriu al autorului întăresc ideea 

întoarcerii la origini, remarcîndu-se și subtile note posibil ironice în 

introducerea acestora: „Locuiam într-un sat aproape de orașul 

universitar, împrejurul locuinței mele foarte liniștite, căci, printr-un 

hazard, locuiau în acea casă numai moșnegi bătrîni.” (Eminescu, 1977: 

320). Superlativul din structura „locuință foarte liniștită” semnifică 

faptul că atingerea vîrstei arhaice a creației poate fi posibilă doar prin 

izolarea față de exterior, urmată de adîncirea în liniștea gîndurilor. 

Sintagma pleonastică „moșnegi bătrîni” este o exagerare a vîrstei 

înaintate, nu ca sfîrșit al vieții, ci, poate, ca maturitate deplină, capabilă să 

acceadă spre spații înalte ale intelectului, așa încît să contureze un nou 

început. Totodată, bătrînețea evocată aduce și fine sugestii spre 

înțelepciune, întărind ideea tăcerii ca spațiu al celui inspirat. La o privire 

mai adîncă, „moșnegii bătrîni” pot fi spectatorii nevăzuți, care întregesc 

atmosfera familiară și căldura spirituală din casă, idee afirmată chiar de 

Eminescu într-o însemnare din perioada studiilor la Berlin, păstrată în 

manuscrisul 2257, f. 9, în care acesta se referă la publicul său: „Cînd mă 

aflu față cu cei bătrîni, cu literatura din deceniile trecute, pare că sînt 
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într-o cameră încălzită...”
 
(Eminescu, 1970: 71). Din punct de vedere 

formal, asocierea neobișnuită de termeni „moșnegi bătrîni” este numită 

de Tudor Vianu epitet apreciativ, prin care se exprimă produsul unei 

judecăți de valoare, dar, în chip latent, și atitudinea subiectului vorbitor 

de a dori sau de a respinge obiectul respectiv, asocierea regăsindu-se în 

abundență în grupele poeziilor din 1866-1869 și din 1870-1874 (Vianu, 

1965: 174-176). 

În contextul acestor salturi între vîrstele creației, este esențială 

explicarea momentului cheie, sub bolta căruia stă așezat întregul text: 

„Atuncea stingeam lumînarea” (Eminescu, 1977: 320). Stingerea 

lumînării este o ștergere a timpului diurn, reprezentat de momentul 

călătoriei în spațiul creativ al alterității, și pătrunderea într-un timp sacru, 

în care autorul inspirat se dedică întunericului și își oferă sieși momentul 

scrierii, plasîndu-se în atemporalitate și, implicit, în afara existenței. 

Scriind, naratorul reconfigurează spațiul dintre lumi, creînd nu doar foi 

rătăcite cu însemnări proprii, ci și o lume a sa, în care nu i se permite nici 

trupului să acceadă, ci doar minții stăpînite de avîntul creației. 

Dintr-un alt punct de vedere, „lumînarea”, în contextul spațiului 

securizant „acasă”, poate fi privită, în cheie culturală, și cu trimitere la 

motivul ignic perpetuu din altarele caselor particulare romane. Orice casă 

romană avea o dublă protecție, atît față de lume, cît și față de zei, fiind 

considerată o punte dintre pămînt și spiritualitate, o întruchipare a ceea ce 

înseamnă ființa umană: trup și suflet. Astfel, pe lîngă fortificațiile de 

piatră, fiecare casă avea un altar închinat zeilor protectori ai acesteia, 

Penații, al căror foc era obligatoriu menținut viu. De asemenea, un alt foc 

perpetuu viu în Antichitatea romană este localizat în altarul Vestei, ocrotit 

de vestale virgine, ce nu mai puteau accede la viața lăsată în urmă 

niciodată, dedicîndu-se întru totul zeiței. Stingerea „lumînării” și, 

implicit, a focului este un gest de putere al celui inspirat, care, astfel, 

depășește virginitatea creației și conturează un drum spre maturitatea 

intelectuală în care el este cel ce domină momentul harului divin. Autorul 

refuză, în acest fel, cunoașterea tradițională a lumii, marginile fine dintre 

trup și spirit, diferențele dintre pămîntesc și celest, dorind să devină un 

om total, un stăpîn al tuturor elementelor, formîndu-și o lume separată, al 

cărei produs este creația scrisă a unui creator complet. Desigur, s-ar putea 

lua în calcul și însemnătatea religioasă a lumînării, în ideea în care, prin 

anularea simbolului jertfei, creatorul se rupe de Creator pentru a dobîndi 
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o viziune proprie asupra unei lumi peste care el are puterea Cuvîntului, a 

suflului dătător de viață și a numirii, nemaifiind controlat de nicio altă 

instanță supraordonată, cu care se plasează în antiteză prin „sumbrele sale 

viziuni”.  

La un alt nivel de interpretare, putem înțelege sintagma „sumbrele 

mele viziuni” ca pe o articulare concretă a modului în care inspirația dă 

naștere actului scris, mărturie pentru imaginarul obscur și asumat fiind 

chiar cuvintele lui Eminescu dintr-o scrisoare trimisă lui Iacob Negruzzi 

la 11 februarie 1871 din Viena. Scriind despre scrisul său, în contextul 

planului de a întocmi o dramă epică, Eminescu i se confesează lui 

Negruzzi, afirmînd că intențiile sale de a scrie „Sînt mai mult umbre ce le 

aruncă în închipuirea mea niște forme care au să vie de-acu-nainte.” 

(Eminescu, 1989: 39). Așadar, Eminescu anticipează creația ca produs al 

unor „sumbre viziuni”, menit să depășească formele tradiționale de 

scriere, începînd chiar cu modalitatea inedită de a realiza actul scriptic 

noaptea, pe întuneric, fără niciun contact cu exteriorul, ci doar cu 

inspirația lăuntrică.  

Stingerea lumînării în procesul scrisului semnifică și o adîncire în 

sfera meditației, motiv redundant în opera eminesciană, relevante în 

contextul însemnării de față fiind ideile conturate de Eminescu în 

[Archaeus]
 
(Eminescu, 1977: 278-283), povestire din epoca ieșeană, care 

pune în discuție principiul identității personalității umane și transferă 

meditațiile din perioada studiilor universitare în proză, în poezie și în 

publicistică: „Cînd văd un nas omenesc, totdeauna-mi vine să întreb ce 

caută nasul iesta-n lume?” (Ibidem: 278). Cu o întrebare similară 

deschide Eminescu editorialul din „Timpul”, 17 octombrie 1880: „La ce-

o mai fi existînd și creștinul acesta în lume?” (Eminescu, 1984: 371-372). 

Mai mult decît atît, cuvintele memorabile din [Archaeus]: „pentru o 

minte mare totu-i problem” (Eminescu, 1977: 278) le regăsim și în 

editorialul din „Timpul”, din 7 februarie 1880: „pentru înțelept, un 

problem” (Eminescu, 1989: 410). Așadar, Eminescu introduce în 

publicistica sa ulterioară expresia „caracter problematic”, conturată 

indirect chiar și în evocarea tinereții studențești, în care stinge lumînarea, 

cu scopul de a-și găsi identitatea superioară în spațiul neperturbat dintre 

sine și scris. 

Dimitrie Vatamaniuc observă că această izolare față de lume și 

exacerbarea egocentrismului este o idee regăsită și în însemnările lui 
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Eminescu din perioada preuniversitară, mai exact în caietul 2262, 2r, 

unde acesta notează următoarele:  

 

„Trecutul cînd n-am fost, viitorul cînd n-oi fi nu există ele, fiindcă 

eu nu exist, sufletul lumei este eu. Fără eu nu există timp, nu există 

spațiu, nu există Dumnezeu. Fără ochi nu e lumină, fără auz nu e cîntec, 

ochiul e lumina, auzul e cîntecul, eu e Dumnezeu.” (Vatamaniuc, 1998: 

16). 

 

Eminescu afirmă predilecția sa pentru egocentrism și într-o epistolă 

neexpediată, care ar fi fost destinată redactorului unei reviste germane din 

Berlin în perioada 1873-1874, cînd tînărul încearcă să îi explice și, 

implicit, să îi sugereze, mai degrabă, publicarea unor opere filosofice ale 

lui Schopenhauer: „Egoismul e miezul vieții umane    minciuna e trupul ei, 

manifestarea ei exterioară.” (Eminescu, 1989: 308). Astfel, această idee-

nucleu despre sine în rolul de creator absolut își găsește materializarea în 

modul de a scrie     fără lumînare călăuzitoare a ochiului, fără vreun sunet 

care să îi distrugă inspirația și fără existența lumii în timpul scrierii.  

Scriitorul romantic are propria viziune despre momentul inspirației, 

care îi impune un stil unic de a lucra chiar și pe întuneric, notînd în 

caietul 2258, 186 că „Ideea, cum îți vine, trebuie scrisă, căci, deși te 

sumeți a o ține minte, însă se-nvechește, se palifică în cap, astfel încît, în 

loc d-o gîndire de aur strălucitor, batem o monedă ștearsă și veche, care 

sună fals cînd o pui în urmă pe hîrtie.” (Vatamaniuc, 1998: 21). Dimitrie 

Vatamaniuc precizează că multe însemnări ale lui Eminescu sînt scrise 

noaptea, lucru care le face dificil de descifrat, și, mai mult decît atît, 

ordinea lipsește cu desăvîrșire din caietele sale, acesta preferînd să scrie 

după imboldul momentului oriunde, fără a ține cont de utilizarea inițială a 

caietului sau, în cazul precizărilor din textul suport, a foilor volante 

(Ibidem: 21). 

 „Atuncea stingeam lumînarea, ca să nu mă supere în sumbrele 

mele viziuni și scriam iute prin întuneric în fragmentarium tablourile sau 

viziunile ce-mi treceau prin minte.”, afirmă Eminescu despre scrisul 

tinereții sale (Eminescu, 1977: 320). Luînd în calcul introducerea 

conceptului de viziune în scrisul despre scris, se remarcă o perioadă de 

naivitate intelectuală printre însemnările tinereții, mărturisită de narator 

însuși. Mai întîi, realitatea conturată de creator apare înfățișată sub forma 
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unui tablou, ce denotă incapacitatea sa de a se desprinde de tradițional și 

de o creație preexistentă, lucru care poate fi pus și pe seama imaturității 

creatoare, deținătoare a unui singur simț începător și înșelător, vederea. 

Toate celelalte simțuri lipsind, naratorul nu poate fi considerat un creator 

complet, ca urmare scrie dezordonat niște imagini ce apar așijderea în 

mintea sa închisă de exacerbarea prin întuneric. Pe de altă parte, scriind 

tablouri pe întuneric, creatorul reiterează condiția iconografului, 

deoarece, conform unor canoane specifice, pictura unei icoane se începe 

cu nuanțele închise și se încheie cu cele deschise, semnificînd faptul că o 

icoană se naște ca o forță revelatoare de la întuneric spre lumină (vezi 

Dionisie din Furna, 2000)
1
. În același mod apare conturat și scrisul în 

metatextul eminescian, naratorul văzînd pe întuneric lumina creației, așa 

cum interpretează G. Călinescu manuscrisul: „parecă mi se lumina 

visele.” Avînd în vedere acest lucru, tînărul inspirat eșuează și în 

autoproclamarea sa ca stăpîn absolut, rămînînd mereu legat inconștient de 

lumea din care vrea să evadeze total.  

În calea impulsului tinereții febrile și mînate de o puternică dorință 

de a scrie, coordonata temporală „astăzi” cade ca pecetea menită să 

restabilească ordinea realității. „Astăzi” face o călătorie în timp a cărei 

durată este imposibil de precizat, demontînd plăcerea evocării și 

frumusețea faptelor trecute prin filtrul memoriei afective, cu scopul de a 

oferi soluția în procesul organic al creației. Prin acest adverb de timp, 

însuși autorul mărturisește oblic dezacordul său cu perioada înflăcărată și, 

totuși, doritoare de tenebros a tinereții, plasîndu-se pe o poziție diferită, a 

cărei precizare explicită lipsește, cu scopul de a mări incertitudinea, semn 

al unei maturități ascunse. Tocmai asocierea dintre „astăzi”, un prezent 

narativ care, în mod obișnuit, sugerează limpezirea minții și maturizarea, 

cu sintagma „răscolind printre hîrtii” (Eminescu, 1977: 320), 

reminiscență a dezordinii tînărului creator, este o confesiune ce denotă o 

superioritate în rațiune, prin acceptarea propriei condiții și prin asumarea 

rătăcirii în propria operă. Totodată, „rătăcirea prin hîrtii” este confirmată 

de Dimitrie Vatamaniuc, acesta precizînd că „Impresia dominantă la 

primul contact cu aceste <<caiete>> este cea de haos.”, însă există o 

                                                 
1
 Vezi Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, 2000, Editura Sophia, 

București. 
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ordine aparte în „dezordinea” foilor, asumată și înțeleasă doar de autor 

(Vatamaniuc, 1998: 16). 

Avînd în vedere că textul datează din perioada ieșeană, se poate 

observa o evoluție și mai mare în maturitatea intelectuală a creatorului, 

care își cunoaște și are puterea de a-și asuma condiția, într-o scrisoare din 

9/23 februarie 1878 pregătită la București pentru Iacob Negruzzi, dar 

neexpediată, unde Eminescu se definește pe sine ca scriitor în manieră 

superioară sub imaginea unui statut umil: „Eu sînt scriitor de ocazie și, 

dacă am crezut de cuviință a statornici pe hîrtie puținele momente ale 

unei vieți destul de deșerte și de neînsemnate, e un semn că le-am crezut 

vrednice de aceasta.” (Eminescu, 1989: 348). Așadar, „astăzi, răscolind 

prin hîrtii”, naratorul se întoarce la aceeași rătăcire prin anticvare, dar, de 

data aceasta, rătăcirea nu mai este prin cărțile altora, ci între propriile 

creații. Răscolirea prin hîrtii este similară cu drumul din timpul tinereții 

spre originile arhaice, în care scopul era atingerea momentului primordial. 

În această etapă a vieții, cel mai vechi moment al inspirației autorului 

model este fragmentariumul din timpul studenției, întocmit pe întuneric. 

Rătăcirea încheiată cu găsirea fragmentariumului poate însemna nevoia 

unui alt început la maturitatea deplină, nu doar interioară.  

Pe lîngă imaginarul scrisului, din corespondența purtată cu Iacob 

Negruzzi reiese o schimbare esențială a atitudinii lui Eminescu în ceea ce 

privește prelucrarea textelor. În epistolele din primii ani ai studenției, 

trimise din Viena, Eminescu îi oferă lui Negruzzi întreaga autoritate, 

precum și posibilitatea de a interveni în textele sale:  

 

„Mă mir de ce mai cereți autorizarea mea întru 

suprimarea//strofelor rele cînd eu v-am dat-o de mult cu atîta încredere 

și, vă asigur, cu atîta bucurie. Ștergeți numai, pentru că nu sînt înamorat 

deloc în ceea ce scriu.” (6 februarie 1871)
 
(Eminescu, 1989: 38), 

„Apoi vă trimit niște versuri de-ale mele. Bune simt că nu sînt; 

poate însă să nu fie cu desăvîrșire rele. Ștergeți ce vi se va părea mai bun 

de șters.” (11 februarie 1871) (Ibidem: 39), 

„Dacă cele ce v-alătur de la mine ar fi rele, nu vă jenați de fel și 

aruncați-le-n foc.” (16 mai 1871)
 
(Ibidem: 40). 

 

Realitatea posibil corespunzătoare lui „astăzi” din textul suport 

prefigurează nu doar o maturitate în creație, ci și în raportarea la textul 
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scris, așa cum reiese dintr-o precizare făcută în altă scrisoare neexpediată 

și adresată tot lui Iacob Negruzzi cîțiva ani mai tîrziu: „Să nu se schimbe 

nimic din ceea ce am scris, căci, îndată ce ies tipărite cu iscălitura mea, 

răspunderea greșelelor mele mă privește pe mine.” (București, 9-23 

februarie 1878) (Eminescu, 1989: 348). Așadar, Eminescu nu mai 

permite intervenția altei mîini în creația sa, asumîndu-și pînă la capăt 

actul scriptic, semn al consolidării legăturii creatorului cu scriitura.  

Obiectul procesului de scriere este unul ce ridică, inevitabil, un 

semn de întrebare cel puțin în ceea ce privește veridicitatea sa ca punte 

între autorul model și autorul empiric, amintind de bine cunoscutul mod 

în care Eminescu obișnuia să își facă însemnările pe orice, oriunde, 

oricum, chiar dacă suferința lipsei de material pentru a scrie este 

redundantă în corespondența sa. Dimitrie Vatamaniuc susține faptul că 

spiritul de economie privind materialul scris este prezent pretutindeni în 

manuscrisele eminesciene, acesta utilizînd foi volante, somații de la 

Garda civică, programe de la concerte, reprezentații de la teatru și 

decupări ale unor coperte de cărți: „Ce înseamnă factul     notează 

Eminescu în manuscrisul 2258, 173v     că mulți au un fel de zgîrcenie 

pentru hîrtie?” (Vatamaniuc, 1998: 21). Aceste însemnări diverse erau 

scrise „într-un caiet numit fragmentarium”, care, din ceea ce precizează 

textul suport, cuprinde transcrieri ale unor pasaje „cîte-mi plăceau”, 

traduceri „spre propria plăcere” și însemnări ale unor momente-cheie de 

inspirație, în care pătrundea pînă în Centrul „labirintelor acelor curioase 

povești” adunate în timpul diurn (Eminescu, 1977: 320).  

În contextul prozei alese, fragmentariumul este surprins în două 

momente esențiale din viața instanței creatoare, devenind, implicit, două 

caiete diferite strînse într-unul singur. Mai întîi, acesta deservește ca 

suport umil pentru inspirația ignică a tînărului creator în procesul scrierii, 

fiind singurul element pe care autorul este capabil să îl controleze în 

propria lume. Acest fragmentarium este supus, în perioada tinereții, la alte 

două momente diferite, dar vital dependente unul de celălalt, și anume 

scrierea minoră, bazată pe arta mimesisului, reprezentată de traduceri și 

de transcrierile unor pasaje sau de pastișele pe model pașoptist, care este 

singura făcută în prezența luminii, și scrierea revelatorie, în care, pornind 

de la cunoașterea alterității, naratorul se îndreaptă tot mai mult spre sine, 

stingînd lumînarea pentru a deveni el însuși. În acest caz, instanța narativă 

răstoarnă, oarecum, teoria „atomului stelar”, familiară în epocă, potrivit 
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căreia geniul este o prezență meteorică, fără trecut și fără viitor, arătînd 

cum un om superior intelectual poate avea trecut prin memorie, dar și 

viitor, prin „istoria” scrisă.  

Al doilea moment al apariției fragmentariumului este „astăzi”, în 

prezentul narării, acesta fiind o capsulă a timpului, ce deține povestea 

scrisă cîndva, într-o tinerețe regăsită de către un suflet regăsit. Repetiția 

„Citesc, citesc” poate sugera uimire și dubii la redescoperirea 

fragmentelor, conturînd ipostaza în care autorul nu se regăsește pe sine în 

scrisul de altădată, căutînd în memorie ceea ce s-a pierdut în urma 

decalajului dintre vîrste și perspective. De asemenea, în momentul 

recitirii, creatorul privește creația cu simțul vederii schimbat, matur, 

căutător de profunzime, manifestînd tendința de a transforma trecutul în 

prezent, nu prin negare totală, ci prin rafinarea acestuia odată cu trecerea 

timpului. A doua valorificare a fragmentariumului, în momentul 

rememorării, primește valența contopirii dintre tinerețe și maturitate, prin 

același cronotop ca în anii studenției, casa în timpul nopții, în care tînărul 

nu mai este același. Trezindu-se „parecă-n aceeași casă”, naratorul dă 

impresia registrului oniric, fără a face o delimitare clară între ceea ce este 

real și ceea ce este vis, idee regăsită și în nuvela neterminată Avatarii 

faraonului Tlá, unde eroii încearcă să își recupereze identitatea din 

amintiri sau din vise obscure, însă niciodată nu există definitiv eu și 

niciodată pe deplin al său. Acesta este primul moment în care aflăm că 

împrejurul casei se afla un parc ce servise ca topos al creației tinereții și, 

mai mult decît atît, viziunea tînărului este dublată de simțul auzului: 

„afară vîjîia vîntul prin copacii seculari ai parcului” (Eminescu, 1977: 

320). Parcul este un topos real din împrejurimile castelului din 

Charlottenburg al dinastiei Hohenzollern, pe care G. Călinescu îl 

creionează în manieră subiectivă, pornind de la detaliile oferite de 

Eminescu în textul suport:  

 

„Eminescu se mutase acum la Charlottenburg, pe Orangenstrasse, la 

vreo văduvă, probabil, care dădea camere mobilate cu chirie și care nu-l 

supăra cu nimic pe domnul student. Casa, proprietate a unui sculptor 

Wolgast, avea în fund priveliște înspre niște întinse grădini și străjuia cu 

fațada un parc, înconjurată de liniști rurale, ca o casă de la țară.” 

(Călinescu, 1964: 191). 
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Ilina Gregori se îndoiește de veridicitatea cuvintelor lui Călinescu, 

considerîndu-le un produs al inconștientului biografului, care pleacă de la 

teza crizei și a agitației pe care Berlinul le-ar fi transmis lui Eminescu, 

imaginea văduvei și a casei de la țară transmițînd subtextual ideea de 

liniște și de izolare față de „orașul furnicar” (Gregori, 2008: 229). Mai 

mult decît atît, în prezent, niciuna dintre case nu mai corespunde 

descrierii lui Călinescu, singurul punct recunoscut fiind parcul 

Schusterhrus. 

Maturitatea celui inspirat este proiectată și la nivel extrinsec, prin 

vîjîitul copacilor seculari, care marchează o evoluție în activitatea 

senzorială a creatorului, simțul exclusiv vizual al tinereții fiind dublat de 

cel auditiv pentru a aduce în lumină o interiorizare a exteriorului, refuzată 

anterior. În ceea ce privește inspirația și, implicit, talentul, Eminescu 

afirmă într-o însemnare fără titlu din manuscrisul 2287, f. 15 – 15v. rolul 

incontestabil al universului exterior în articularea inspirației interioare: 

„Capul unui om de talent e ca o sală iluminată, cu păreți de oglinzi. De-

afară vin ideile într-adevăr reci și indiferente – dar ce societate, ce 

petrecere găsesc!” (Eminescu, 1970: 41). Altă putere a exteriorului 

asupra actului scriptic se desprinde și dintr-o întrebare pe care Eminescu 

și-o pune în articolul Strîngerea literaturei noastre populare, pregătit 

pentru revista „Familia”, însă nepublicat și rămas în manuscrisul 2257, f. 

61v – 62: „Ideea e sufletul și acest suflet poartă în sine ca înnăscută deja 

cugetarea corpului său     (deși în lumea reală se-ntîmplă adesea să fie 

tocmai vice-versa și ca exteriorul să poarte în sine ideea interiorului?).” 

(Ibidem: 47). Așadar, noutatea senzorială vizual – auditiv așază scriitorul 

în lume, determinîndu-l să accepte nu doar condiția sa de ființă limitată la 

acest orizont, ci și orizontul însuși, pe care îl observă, îl aude și îl 

recreează. Din punct de vedere vizual, asocierea „copaci seculari” din 

finalul textului suport: „afară vîjîia vîntul prin copacii seculari ai 

parcului” (Eminescu, 1977: 320) poate fi văzută ca un element 

reparatoriu al posibilei ironii din tinerețe la adresa „moșnegilor bătrîni”, 

prin acceptarea faptului că, în ciuda existenței talentului creator, și 

scriitorul este o ființă supusă trecerii și nu poate fi un Creator, ci doar un 

recreator care, la rîndul său, este recreat de lume. 

O altă mutație apare, în final, în sfera cognitivului, de la „viziune” 

la „gîndire cu gîndire”, care traduce evoluția de la simultaneitate la 

succesivitate. Astfel, condiția vizionarului tînăr este înlocuită cu cea a 
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gînditorului matur care ascultă, vede, cugetă. Această idee este subliniată 

de Eminescu și într-una dintre scrisorile scrise pentru același redactor de 

la o revistă germană, amintit anterior, unde tînărul student așază la 

temelia existenței gîndirea, căreia îi atribuie o valență identitară esențială 

în definirea individului: „Miezul întregii chestiuni, avantajul constă în a 

fi, prin felul de a gîndi.” (Eminescu, 1989:310).  

Gînditorul știe, de asemenea, să își asume chiar și scrierea infantilă 

a unei tinereți sumbre: „...văd că aceste fragmente ciudate și rupte din 

toate părțile sînt o istorie frumoasă, deși cam ciudată.” (Eminescu, 1977: 

320). Acesta atribuie termenul de „istorie” fragmentelor, deoarece sînt 

parte dintr-un trecut regăsit, și repetă „ciudat”, cu scopul de a-și asuma 

curajos actul scrierii. Sintagma „istorie frumoasă” amintește preocupările 

pentru estetic, idee regăsită în articolul nepublicat Strîngerea literaturei 

noastre populare, amintit anterior, unde Eminescu își definește concepția 

despre artă: „Arta nu se poate degrada pînă la mijloc, ea și-e șie însăși 

scop. Scopul artei e arta, frumosul.” (Vatamaniuc, 1985: 38). Prin 

urmare, „istoria” scrisă de Eminescu are ca finalitate revelarea 

frumosului văzut ca omphalos al „labirintelor curioaselor povești”, pe 

care scriitorul gînditor le pătrunde și le depășește cu forța unui covîrșitor 

talent, ce transformă „istoria” scrisă în istorie a scrisului. 

În concluzie, deși este inclus într-un volum de proză literară, putem 

considera textul suport o însemnare memorialistică, care, pe baza 

mărturiei lui Eminescu despre modul său de lucru lipsit de o organizare 

convențională, apare alături de traduceri, de transcrieri și de creații de 

tinerețe. În lucrarea de față, am urmărit evoluția scrisului despre scris atît 

în imaginarul instanței narative, cît și în activitatea autorului empiric, 

proza aleasă reprezentînd, astfel, un rezumat al istoriei scrisului 

eminescian, care, prin elementele de inedit observate, face istorie. Așadar, 

prin textul suport, Eminescu își scrie propria istorie, amintind 

preocupările tinereții, trecerea de la mimesis la creația asumată, evoluția 

de la închidere înlăuntru, la deschidere față de lume, schimbarea 

perspectivei dinspre viziune înspre gîndire și, mai ales, devenirea matură 

în creație și în faptă, idee accentuată de articolele sale publicate și 

nepublicate, de corespondența păstrată în special cu Negruzzi și cu 

Maiorescu și de însemnările intime ascunse în lada cu manuscrise. Ultima 

frază a textului: „gîndire cu gîndire se-nșiră și văd că aceste fragmente 

ciudate și rupte din toate părțile sînt o istorie frumoasă, deși cam ciudată. 
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Iată c-o scriu.” (Eminescu, 1977: 320) este centrul protejat al labirintului 

scriptic și chintesența gîndirii eminesciene, în care creatorul nu se mai 

vede pe sine geniu și lumină, ci se dedică întru totul creației sale din pura 

dorință a actului artistic, „veșnic cetind, meditînd, scriind.” (Maiorescu, 

1967: 332). Acesta scrie istoria tinereții, scrie ceea ce îi oferă tinerețea în 

prezentul matur, tocmai această asumare fiind o dovadă a condiției ființei 

superioare, care a învățat să trăiască prin intelect în mijlocul întunericului. 

Cuvîntul scriu încheie textul, pentru că, dincolo de toate salturile dintre 

vîrste și devenirea matură, puterea absolută a unui creator ce recreează 

lumea nu rezidă în rostire, nici în imaginar, ci în scris.  
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Writing “the History” in the Dark  
 

Abstract  
In this paper, we analyse the complexity of elements, the symbols 

and Eminescu’s specific way of building a text based on a solid opinion 

about writing. Very few lines could discover a sum of interpretations, 

thus, in this short posthumous text chosen for analysis, [When I was still 

at University…] (Eminescu, 1977: 320, trad.n.), we could recognise a 

real confession about how Eminescu wrote in atipic conditions, in the 

dark, after extinguishing the candle, in a space which was dominated by 

tranquility and atemporality. In this analysis, there is presented the 

evolution of the writing about writing in memorialistic texts, in articles 

and in sent or unsent correspondece of Eminescu, in order to observe the 

narrator’s major changes of attitude from youth to maturity. The unique 

perspective resides in his way of creating a text, without any source of 

light, living with his own inspiration and his disorganized papers, which 

are not only described by Eminescu in the short text suport [When I was 

still at University...], but they are also confirmed by the researchers of his 

real life, as you could see in the lines above. As a conclusion, we have the 

chance to discover how Eminescu wrote history through his own history.  

 

Key-words: writing in the dark, history, confessions vs. reality, 

becoming mature, autobiography. 
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GIANINA-CRISTINA CIUPULIGĂ 

Master I, Timișoara 

Non multa, sed multum  

„Publicistica lui Eminescu este deopotrivă operă ideologică și operă 

literară. Poetul pune în discuție probleme fundamentale și le expune cu 

mijloace specifice fiecărui domeniu pe care îl abordează. Demersul critic 

se susține, ca nicăieri în presa noastră, pe o bogată exemplificare din 

literatura română și străină, din artă și din științele aplicative” 

(Vatamaniuc în Eminescu, 1996: 243). Opinia lui Dimitrie Vatamaniuc 

nu este singulară, iar configurațiile culturale sesizate de Eminescu în 

secolul al XIX-lea pot fi considerate actuale. Lucrarea de față își propune 

să prezinte cîteva aspecte ale învățămîntului românesc din timpul lui 

Mihai Eminescu, comparîndu-le cu cele din diversele stadii ale 

învățămîntului național. Articolele Lumea aceasta ar mai trece și ea..., 

În urma încărcării programelor..., Școalele noastre sînt rele..., Educație 

și cultură evidențiază probleme fundamentale ale sistemului educațional 

românesc.  

Eminescu își îndreaptă atenția asupra acestor elemente, promovînd 

un stil de învățămînt ce ține cont de individ și de integrarea acestuia într-o 

colectivitate aflată în armonie, respectînd o serie de principii de etică: „În 

ceea ce privește problema învățămîntului Eminescu promovează educația 

morală, intuitivă, fiind împotriva educației și învățării mecanice, întrucît 

considera că fiecare trebuie să studieze în funcție de interesele și 

particularitățile psihologice, de aceea școala și problemele ei sînt 

prezentate în numeroase articole” (Moisă, 2014: 72). 

În demersul nostru analitic, vom aborda textele în funcție de gradul 

lor de generalitate, pornind de la observațiile de ansamblu și ajungînd la 

cele particulare. Astfel, articolul Lumea aceasta ar mai trece și ea... 

apărut în 1880 înfățișează una din ipotezele care a declanșat expunerea 

deficiențelor sistemului de învățămînt național: „s-a constatat de către 

chiar organele guvernului că învățămîntul merge foarte rău. Numărul 

celora care, în anul acesta, au fost în stare a depune bacalaureatul e 

minim” (Eminescu, 1985: 239). Prin urmare, se observă de către autorități 

un procentaj minim în ceea ce privește capacitatea elevilor de a susține 
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examenul de bacalaureat. Aceasta a fost imaginea învățămîntului 

românesc în anul 1880. Ne punem problema: s-a schimbat ceva în 2018? 

Există și acum o categorie considerabilă a elevilor care stau deoparte cînd 

vine vorba de această evaluare de la finalul liceului, ne confruntăm astăzi 

cu procente de promovare nu tocmai satisfăcătoare, cu abandon școlar. 

138 de ani diferență, o emancipare evidentă în acest timp: acces liber la 

cultură, informație oriunde și oricînd, tehnologie performantă pentru 

facilitarea învățării. Există progrese reale, organice? Promovarea în 

procent maxim este un ideal necesar sau examenele sînt menite, în fond, a 

face o triere a educabililor? 

Pe lîngă întrebările generale în ceea ce privește realitatea evidentă a 

sistemului de învățămînt de atunci și de acum, se pot sesiza și cîteva 

dintre efectele sociale ale învățămîntului: „Nu mai vorbim despre efectele 

sociale ale învățămîntului nostru. Ele sînt de-a dreptul dezastruoase. (...) 

activitatea intelectuală a generației actuale pare a se mistui în singura 

direcție a cîștigului fără muncă pe acele mii de cărări ale influenței 

morale pe care le deschide atotputernicia demagogică, în socoteala însă 

și cu paguba poporului. O imensă plebe de aspirații la funcții, iată ce a 

scos la lumină învățămîntul democratic” (Ibidem: 239). Eminescu face 

aluzie la dorința generală a tineretului de a obține posturi cît mai bine 

plătite, locuri de muncă în clasa superioară, funcții de lider etc., fără a 

depune un efort prea mare. Visurile tinerilor nu sînt deloc de judecat, 

scopurile mai pragmatice nu sînt întotdeauna de blamat. Însă aici 

intervine starea critică, în momentul în care există pretenția de a avea 

totul de-a gata, fără a da prea multe în schimb. Problema evidențiată este 

cauzată de discrepanța dintre pregătirea candidatului și „aspirațiile” sale. 

Ar fi necesară o selecție, un semnal de alarmă, ceva semnificativ care să 

le atragă atenția celor care tind către conducere în legătură cu adevărata 

lor valoare. Pentru că de autocunoaștere sau de autoevaluare nici nu poate 

fi vorba. Iată o moștenire genetică din timpurile vechi care iese foarte 

bine la iveală și astăzi: ascensiunea profesională nu se bazează 

întotdeauna pe competențe. 

Scriitorul caută o explicație în ceea ce privește calitatea 

învățămîntului: „Ca principiu general cată să admitem că învățămîntul, 

pre cît a cîștigat în extensie, pe atît a pierdut în intensitate” (Ibidem). 

Instituțiile de învățămînt devin din ce în ce mai numeroase, dar 

dimensiunea axiologică a învățămîntului scade. Eminescu zărește un 
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început de „democratizare” a învățămîntului în sensul răspîndirii din ce în 

ce mai mai largi a acestuia. Astfel, înființarea de noi unități de învățămînt 

poate genera o paralelă cu actualitatea. Și astăzi, ca atunci, se tot 

înființează unități de învățămînt: de la cele private pînă la cele care 

promovează metodele alternative, toate create cu scopuri diverse. Dar tot 

astăzi se comasează instituții de stat, fenomen vizibil și mai frecvent în 

mediul rural. Înființăm, desființăm, evoluăm sau involuăm? E doar un aer 

trecător sau etern? Unde e cauza acestei lipse de consistență? De unde 

pornim în stabilirea unor „măsuri de remediere”? 

Un răspuns în ceea ce privește punctul de plecare în identificarea 

factorilor declanșatori ai unui învățămînt slăbit ar putea fi dat de articolul 

În urma încărcării programelor..., apărut în „Timpul” în 1880. Mihai 

Eminescu ia spre exemplificare programele școlare. Ele ar putea 

reprezenta pilonul din cauza căruia sistemul care se clădește mai tîrziu nu 

are trăinicia dorită. Scriitorul expune două curente înființate în urma 

practicării „mersului la școală” – curentul materialist și curentul opus: 

„Curentul materialist renunță la educație; el ar vrea înlăturarea 

obiectelor care au ca scop dezvoltarea inteligenței pentru ea însăși și 

punerea aparatului intelectual într-o stare în care să se poată adapta cu 

ușurință oricărei probleme. (...) voiește a da elevilor numai cunoștințe 

de-o utilitate materială; curentul opus află, din contră, că în școala 

primară și în liceu numai obiectele acelea sînt folositoare care au o 

influență sigură asupra creșterii” (Eminescu, 1985: 307). Curentul 

materialist accentuează, prin urmare, aplicabilitatea noțiunilor, punctînd 

scopul învățării, pe cînd curentul opus vizează procesul învățării și felul 

cum aceste idei dobîndite influențează latura umană a celui care le 

întrebuințează. Din această clasificare a curentelor rezultă o subclasificare 

a informațiilor, observîndu-se o distingere între cunoștințe. Pe de o parte, 

există informații care dezvoltă individul din punct de vedere intelectual, îi 

oferă o stabilitate și o configurație mentală care se pliază pe un tipar, îl 

pregătește pentru un sistem materialist. Pe de altă parte, avem un alt tip de 

cunoștințe care țintește mai mult spre aspectul cognitiv, rațiunea activă, 

dar și spre creșterea la nivel spiritual, deci un impuls prin intermediul 

căruia individul se poate baza pe propriile puteri. 

În continuare, Eminescu încearcă să dea o definiție conceptelor de 

învățătură, cultură și educație, căutînd elementul comun: „Învățătura 

consistă în mulțimea celor știute, cultura în multilateritatea cunoștințelor, 
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creșterea nu consistă nici într-una, nici în alta. Ea consistă în influența 

continuă pe care-o au lucrurile învățate asupra caracterului și în 

disciplinarea inteligenței” (Ibidem). Astfel, acumularea de informație se 

propagă pe mai multe niveluri atingînd atît învățătura propriu-zisă, prin 

cantitatea ei, cultura, prin perspectivele pe care le deschide, dar și 

educația prin procesul neîntrerupt de asimilare pe parcursul vieții. Însă, 

întrebarea care se pune este dacă ne însușim cunoștințele dobîndite 

aspirînd la o aplicare pliată pe societatea noastră sau aspirînd la o cultură 

de tip străin? Orizonturile de practicare au o proiecție națională sau una 

occidentală? 

Pendularea între polul național și cel universal este intens dezbătută 

în contextul actual al globalizării și al revitalizării naționalismelor. Spre 

exemplu, modelul educațional finlandez este considerat a fi de mare 

succes, însă implementarea acestuia în spațiul românesc ar fi dificilă din 

cauza operării cu concepte distincte: informație în cazul autohton, 

respectiv dezvoltarea inteligenței emoționale și lipsa presiunii în cazul 

nordic. Este ceea ce Eminescu observă încă din vremea lui: „Ceea ce le 

lipsește tuturor nu ar fi pe atît știința, care se poate cîștiga oricînd prin 

muncă, ci creșterea, iubirea de a o cîștiga, iubirea de adevăr, pe care 

cineva nu le mai poate deprinde la o vîrstă mai înaintată” (Ibidem). 

Pentru exemplificarea celor afirmate, Eminescu ia cazul copacului, care, 

dacă nu are o poziția potrivită atunci cînd e mic, nu va avea nici atunci 

cînd va crește. Prin extindere, felul în care o persoană crește este 

semnificativ pentru întreaga ei viață, pentru că rădăcinile se fixează prin 

creștere, restul se dezvoltă prin educație și cultură, iar stadiul final apare 

ca rezultat al unui proces armonios între cele trei: creștere, educație și 

cultură. Dacă una dintre ele nu e receptată la nivelul ei optim, procesul nu 

se realizează la nivel desăvîrșit, deoarece integrarea părților în întreg ar 

trebui să fie perfectă, coerentă. Dacă bazele autohtone nu sînt suficient de 

puternice pentru a cultiva virtuțile esențiale, sistemul clădit nu va avea 

verticalitatea necesară unei structuri adevărate. 

Eminescu critică programele școlare, subliniind alcătuirea nu 

tocmai potrivită a acestora și exagerarea în ceea ce privește subiectele 

propuse în programe: „nu există nici educație, nici utilitarism în 

învățămînt, ci o grămădire nesistematică de tot soiul de obiecte, o 

încărcare a programelor cu tot soiul de materii, din care nici una nu se-

nvață cum se cade” (Ibidem). Spre exemplificarea celor spuse, Eminescu 
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alege dintre toate materiile predate în școală gramatica, deoarece este 

învățată încă din primele întîniri ale elevului cu școala. Însă și în cazul 

acesteia, există situații cînd elevi, studenți sau profesori nu o utilizează 

corect. Ceva nou pentru epoca în care trăim azi? „Tu să fi”, „el crează”, 

„eu vroiam” sînt doar cîteva dintre nenumăratele forme „personalizate” 

de populația contemporană. O multitudine de studii de licență au ca scop 

„vînarea” de greșeli gramaticale și o mulțime de site-uri încearcă să 

explice diferența dintre varianta greșită și cea corectă. Însă, gramatica e o 

disciplină cu formă fixă și cu reguli, dar gîndirea umană, deși se exprimă 

cu ajutorul limbii, e neîngrădită de tipare. 

Așadar, Eminescu se întreabă: „Dar oare cînd aparatul gîndirii, 

identic cu acela al limbii, e atît de neglijat, ce s-o fi alegînd din așa-

numita știință a acestor oameni, din mulțimea de coji indigeste a unor 

cunoștințe străine pe care le pretind a le avea în cap?” (Ibidem); iar 

Vatamaniuc afirmă: „Studiul clasicității în școală are menirea, după 

opinia lui Eminescu, să contribuie la formarea caracterului. Știința nu-l 

poate suplini și cunoștințele însușite pe bază de memorizare rămîn „coji 

indigeste” (Vatamaniuc în Eminescu, 1996: 216). Ar fi nevoie de materii 

care să provoace gîndirea, să încurajeze distingerea între bine și rău, 

adevăr și falsitate, dreptate și nedreptate, să determine o opinie personală, 

să anime discuții pe teme diferite și să renunțe încet, încet la memorare. 

Dacă acestea s-au constatat în timpul lui Eminescu, ce să spunem azi, 

cînd ne aflăm într-o lume guvernată de internet? Care mai e rostul 

memorării la perfecție de formule matematice, de coduri de programare, 

de definiții kilometrice, unde e scopul reproducerii mot à mot de 

informație? E necesar să cunoaștem atît științele exacte, cît și cele 

umaniste, dar nu să etalăm din memorie totul. Avem informația, este util 

să se știe unde poate fi găsită, dar accentul ar trebui să cadă pe aplicarea a 

ceea ce știm. Există o conștientizare a beneficiilor de a fi practic? Avem 

oare de-a face, astăzi, cu o „involuție a evoluției”? Curricula educațională 

reprezintă „o constantă general valabilă a învățămîntului românesc”? 

(Moisă, 2014: 80). Trebuie ea să rămînă constantă, ori să se adapteze 

vremurilor? Mircea Vasilescu subliniază, într-un articol, incapacitatea 

sistemului educațional românesc de a ieși din modelele vetuste, aducînd 

ca exemplu „lista de lecturi suplimentare”: „Autor cu autor și titlu cu titlu, 

am recunoscut lista de lecturi suplimentare pe care am avut-o și eu cînd 
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eram prin clasa a șaptea (adică în anii ’70 ai secolului trecut” (Vasilescu, 

2017). 

În plus, individualitatea fiecărei persoane se face remarcată în 

moduri diferite: „ceea ce face un om de bună voie, sub impulsul naturii 

sale morale, nu seamănă nicicînd cu ceea ce face silit, numai pentru 

plată sau numai pentru cîștig. Se vede dar cîtă importanță are educația 

care tocmai îl deprinde a face de bunăvoie, fără speranță de plată sau 

teamă de pedeapsă, ceea ce e bun, drept, adevărat.” (Eminescu, 1985: 

307). Se poate sesiza că forma de exteriorizare a oamenilor variază pe 

parcursul vieții, dar ceea ce e impermeabil în interstițiile ființei se 

păstrează pentru totdeauna, chiar dacă influența curentelor străine 

încearcă să dea un alt aspect atmosferei naționale. 

Răsfrîngerea fenomenului educațional are efecte naționale. Astfel, 

în articolul Școalele noastre sînt rele..., Eminescu își expune viziunea cu 

privire la sistemul de învățămînt, acesta putînd fi caracterizat ca o parte a 

societății care influențează de fapt întreaga națiune: „Cauza decadenței 

școlilor e dar declasarea generală care se răsfrînge asupra corpului 

profesoral ca asupra țării întregi” (Eminescu, 1985: 147). Prisma 

educațională nu refractă la intensitatea ei optimă lumina care ar trebui 

zărită în context național. 

Eminescu mai remarcă faptul că profesorilor li se pretindea un 

studiu îndelungat, li se cereau mulți ani petrecuți în cercetare în 

comparație cu alte categorii sociale, în special cu cele ce se ocupau cu 

„industria de vorbe” (Vatamaniuc în Eminescu, 1985: 469). Din nou 

apare aspectul discriminatoriu care accentuează diferența dintre 

intelectualii adevărați și cei de fațadă: „E cîte unul care a prins dragoste 

de știința lui, care în sfera ei senină, găsește un adevărat liman de 

scăpare din putrezirea și mizeria ce-l înconjoară; pentru care iubirea 

adevărului pentru el însuși e un echivalent moral suficient al muncii lui” 

(Eminescu, 1985: 147).  

În manuscrisul Educație și cultură, Eminescu evidențiază o 

diferență clară între educație și cultură: „Educația e cultura caracterului, 

cultura e educația minții. Educația are a cultiva inima și moravurile, 

cultura are a educa mintea. În fine un om bine educat, cu inimă, caracter 

și moravuri bune, poate să fie c-un cerc restrîns de cunoștințe, pe cînd, 

din contra, cultura, cunoștințele cele mai vaste pot să vă fie cuprinse de 

un om fără caracter, imoral, fără inimă” (Eminescu, 1980: 446). Așadar, 
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esențialul sau indispensabilul din aria informațională se poate rezuma la 

termenul de educație, iar ceea ce ține de cultură se poate adăuga 

educației, sau poate sta independent, însă mereu educația va fi punctul de 

reper pentru cultură. 

Ce se-ntîmplă însă cu fenomenul migratoriu specific perioadei în 

care a scris Eminescu? Avem de-a face cu exodul tinerilor care pleacă în 

Franța pentru a studia, adoptă ca model societatea franceză, dorind să 

implementeze ulterior în spațiul românesc tiparul preluat, neținînd cont de 

faptul că există un „anacronism” față de această lume occidentală: 

„Trăsătura civilizației românești a epocii lui Eminescu ar fi preluarea 

formelor exterioare ale culturii apusene, căreia i-ar lipsi orice conținut 

adevărat. Carențele educative și culturale, instabilitatea dezvoltării, 

golurile din administrația publică s-ar reduce la necugetata introducere a 

tuturor formelor posibile de civilizație străină” (Storfa, 2003: 142). 

Dezvoltarea organică a societății noastre nu este în concordanță cu 

dezvoltarea altor țări, o suprastructură preluată ar putea dezintegra propria 

configurație. Însă ar putea desprinde din rădăcinile naționale și partea 

spirituală a umanității? Eminescu consideră că existența unui substrat 

bine conturat încă de la începuturile vieții ar împiedica orientarea 

categorică spre o cultură străină, schimbarea radicală a frecvențelor inimii 

și a trăsăturilor de caracter: „Cultura străină ca atare nu poate strica pe 

om pentru că trece prin prisma unui caracter, a unei inimi deja formate; 

educația, creșterea cade însă în perioada aceea a vieții cînd inima 

neformată încă a omului seamănă unei bucăți de ceară în care poți 

imprima ce vrei. Cînd inima cu vîrsta se-mpietrește, atunci n-o mai poți 

îndrepta, o poți numai rupe” (Eminescu, 1980: 447).  

Concluzionînd, sistemul de învățămînt național e sursa unei 

societăți vii, indiferent de epocă. Fiecare element component al acestui 

sistem este vital, deoarece învățămîntul e o parte indispensabilă a unei 

societăți eficace. Dacă lipsesc eficiența, capacitatea de discernere, 

ancorarea în propriul suport național, totul se poate fisura. „Toată istoria 

unui popor – în orice privire – scrie Eminescu în 6 mai 1880 – e 

înmagazinată în prezentul lui și toate calitățile și defectele lui sînt 

dezvoltări ale unui și aceluiași germene fundamental, ale unui și 

aceluiași sîmbure” (Vatamaniuc în Eminescu, 1996: 231), iar 

„adevărurile ilustrate de Mihai Eminescu sînt mult mai actuale decît ne 

putem imagina” (Moisă, 2014: 80). Astfel, insuficiențele sistemului 
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nostru de învățămînt nu s-au limitat la timpurile eminesciene, ci au tins 

spre o proiecție cu grafic de viitor, ajungînd pînă în perioada 

contemporană, creîndu-și propriul orizont atemporal de dezbatere: 

„Eminescu nu a construit un sistem estetic și nici unul lingvistic. Ne-a 

lăsat, însă, axele centrale ale acestora, la fel de valoroase. Ele conturează 

imaginea unui gînditor obsedat de problemele vremii sale, pe care le-a 

abordat, le-a dezvoltat uneori cu o forță intelectuală cu totul deosebită, pe 

planuri largi, în profunzime, cu forța convingerii, cu claritatea înțelegerii” 

(Irimia, 1970: 308). 
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Non multa, sed multum  
 

Abstract  
The aim of this paper is to compare the nowadays system of 

teaching with the one from Eminescu’s times. There are lots of 

similarities despite the change of the centuries. Unfortunately, the 

quantity won against the quality, so Non multa sed multum remains a 

very actual problem in our educational system. The main goal of this 

paper is to show how an educational system full of lacks influences the 

future of the society. The unpredictability, the insecurity, the issue of the 

authority, the amount of information are some features which are 

constant, thus still contemporary. 

 

Key-words: education, teaching, school, quantity, quality. 



 

BEATRICE COLIBĂ 

Anul II, Bălți 

Imaginea lui Mihai Eminescu în lirica și corespondența 

Veronicăi Micle 

Ființă nu numai sensibilă față de frumos, dar și creatoare de frumos, 

omul caută să afle și să justifice varii fapte de literatură și de artă. Face 

aceasta, mai întîi, pentru sine, căutarea propriu-zisă fiind, de altfel, 

motivul principal al existenței sale. Scrutată atent, literatura dezleagă sau, 

dimpotrivă, leagă fire care duc de la cuvînt la viață și invers, urmărind 

obținerea unui alt efect, a unuia mult mai convingător, poate… Este și 

cazul acelor lucrări aparent arhicunoscute, dar care păstrează încă o doză 

de mister. Acest mister reprezintă punctul de pornire pentru o cercetare, 

de exemplu, a chipului sau a urmelor lui M. Eminescu în lirica și 

corespondența Veronicăi Micle. 

Vom realiza o tentativă de a descoperi identitatea și personalitatea 

poetului Mihai Eminescu în textele femeii care a provocat o multitudine 

de presupuneri și controverse. Poetul național a adus elogii iubirii, dar și 

iubitei în textele lirice. Cum s-a manifestat însă aceasta în cazul poetei 

Veronica Micle? Veronica Micle iubea omul? Poetul? Geniul? Cum arată 

o portretizare a poetului în viziunea Veronicăi? Ce trăsături valorifică și 

ce trăsături condamnă? Noi ne propunem ca, în această lucrare, să 

elucidăm unele aspecte caracteristice textelor Veronicăi Micle, încercînd, 

în cele din urmă, să surprindem imaginea omului Eminescu realizată 

dintr-un alt unghi de vedere, Veronica Micle avînd aici două roluri 

semnificative, cel de partener sentimental, în scrisori și cel de poetă, în 

versuri. 

Pentru a găsi răspunsuri la multitudinea de întrebări, vom apela, mai 

întîi, la cîteva aspecte teoretice.  

Mirela Tomoiagă definește scrisoarea drept un auxiliar literar, 

plasînd ,,corespondența într-o zonă de confluențe a literarului cu 

nonliterarul”(Tomoiagă, 2012: 11). Corespondența intimă este situată în 

apropierea operei propriu-zise, deoarece, precum susține însăși autoarea, 

în scrisorile de acest tip ,,creatorul coboară în afectiv dublîndu-l de 

retrospecție’’(Tomoiagă, 2012: 11). În mod cert, nu putem fragmenta 
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produsul unui literat în segmente ca operă și corespondență, deoarece 

acestea reprezintă, în fond, fibre care constituie țesătura ființei auctoriale 

sau indicii ale matricei spirituale. Scrisoarea nu este numai confesiune sau 

un simplu exercițiu literar ci, înglobîndu-le pe ambele, aceasta reliefează 

o realitate a universului interior, a celor mai obscure și imprevizibile 

trăsături morale și spirituale. 

O înțelegere și mai nuanțată a naturii scrisorilor o aflăm în lucrarea 

Despre omul din scrisori. Mihai Eminescu, semnată de Dan C. 

Mihăilescu. Autorul asociază corespondența cu intrarea dinspre grădină, 

scrisoarea fiind considerată o ,,legătură între două suflete”(Mihăilescu, 

2009: 15). 

Prin urmare, scrisoarea nu reprezintă doar o sursă de amănunte 

intime, ci și o cale spre descoperirea operei propriu-zise, detaliile 

romanțioase sau picante despre relația de cuplu, relatările despre 

evenimentele sociale și politice devenind o ,,pistă de decolare către 

înălțimile poetice” (Mihăilescu, 2009: 76). Cu toate acestea, autorul nu 

ezită să menționeze, în cazul poetului Mihai Eminescu, că recomandabil 

este faptul ca aceste texte să fie gîndite în funcție de omul ci, nu de poetul 

Eminescu. 

În special în cazul personalităților de renume, analiza și 

interpretarea scrisorilor de dragoste, nedestinate publicării, este privită 

adesea ca o ingerință în spațiul intimității, ceea ce, desigur, nu poate fi 

pur și simplu negat. Numeroasele studii raportate la romanul epistolar 

dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle subliniază importanța pe care o 

acordă specialiștii acestuia. De asemenea, delectarea pe care o au simplii 

cititori lecturînd corespondența acestui cuplu nu poate contesta interesul 

literar și nici interesul pentru detaliile confidențiale. Scrisorile cuplului 

Mihai Eminescu – Veronica Micle sînt generatoare inepuizabile de o 

paletă întreagă de emoții, cititorul devenind martor al declarațiilor, al 

imputărilor, dar și al unei atitudini dulcege, romantice, fapt confirmat și 

de Mirela Tomoiagă în lucrarea O poetică a corespondenței intime în 

literatura română a secolului al XX-lea: ,,Mereu sinuoasă, alcătuită din 

rupturi și reînnodări, grefată pe așteptări nesfîrșite, pe explozii sufletești 

sau pe tăceri îndărătnice, pînă la adevărate hiatusuri, corespondența dintre 

Eminescu și Veronica Micle e dovada persistenței unui dialog în pofida 

timpilor morții, a imputărilor, a disculpărilor” (Tomoiagă, 2009: 55). A 

scotoci în sertarul pus sub interdicție, desigur, nu este un gest lăudabil, 
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dar odată ce firele au fost deja amestecate, sucite, descîlcite și iarăși 

încurcate, echivocul necesită a fi înlăturat. Asupra acestei probleme se 

pronunță Tudor Nedelcea: ,,Există opinia, îndreptățită în bună parte, că 

dezvăluirea unor aspecte intime din viața unor personalități ține de 

periferia culturii. Dar cînd viața lor intimă a fost deja răscolită, mistificînd 

sau denaturînd, interpretînd pro sau contra, se impune o reabordare a 

acestei tentante povești de dragoste, pe baza întregului set de scrisori 

cunoscute pînă în prezent și publicate recent sau a altor documente 

adiacente” (Nedelcea, 1992: 5). 

Scrisorile Veronicăi Micle trimise poetului Mihai Eminescu au 

stîrnit controverse, în unele cazuri, o atitudine depreciativă. În acest 

context, ne amintim de aserțiunile lui G. Călinescu îndreptate spre 

personalitatea Veronicăi și a rolului acesteia în viața și în opera lui Mihai 

Eminescu. În capitolul Eminescu și dragostea din opera Viața lui Mihai 

Eminescu, G. Călinescu neagă importanța conferită Veronicăi, 

exprimîndu-și opinia cu o nuanță intensă de duritate: ,,Veronica nu exista 

pentru poet decît ca un mit erotic, ca o necesitate sufletească în clipele de 

inacțiune sentimentală. Veronica era o creațiune a idealismului său 

pasional, și el ar fi putut pune foarte bine scrisorile la cutie, fără adresă, 

cîtă vreme tumultul său afectiv era exprimat”(Călinescu, 1989: 256). Mai 

mult, G. Călinescu interpretează conținutul scrisorilor Veronicăi Micle ca 

unul îndrăzneț, construind o paralelă între trăsăturile scrisorilor lui 

Eminescu și cele ale Veronicăi: ,,De la plecarea lui Eminescu la 

București, relațiile dintre cei doi îndrăgostiți fuseseră epistolare și 

platonice, relativ ceremonioase din partea lui Eminescu, mai îndrăznețe și 

cu elanuri de intimitate din partea Veronicăi. Și pentru unul și pentru 

celălalt această corespondență este un exercițiu sufletesc” (Călinescu, 

1989: 255). Desigur, corespondența celor doi poate fi interpretată, într-o 

oarecare măsură, ca un exercițiu sufletesc, dat fiind faptul că atît Veronica 

Micle, cît și Mihai Eminescu înșirau pe foaie mărturii, relatări și aprecieri 

trecute prin prisma propriei lumi interioare, a conștiinței, ambii 

protagoniști apelînd pentru aceasta la introspecție. Totuși, lexemul 

exercițiu generează ideea de deprindere, de acțiune mecanică. Pot fi 

scrisorile de dragoste considerate un exercițiu efectuat în vederea 

desăvîrșirii artistice? Este și aceasta o supoziție sau, de ce nu, o ipoteză. 

Cu toate acestea, este greu de crezut că scrisorile ar fi fost, exclusiv, un 

simplu ,,exercițiu spiritual”. De asemenea, nu poate fi negat caracterul 
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monologat al scrisorilor poetului și nici caracterul ușor ludic al scrisorilor 

Veronicăi. G. Călinescu identifică această paralelă a trăsăturilor 

scrisorilor pentru a accentua excesul de intimitate și curaj sentimental din 

partea Veronicăi, incompatibil atitudinii cîntărite a poetului. Numărul mic 

de scrisori, cunoscut la acel moment, creează impresia de pasivitate și 

indiferență față de poetă: ,,La multe scrisori cu mărturisiri, pe care 

Veronica le trimise poetului din Iași, acesta răspunse în sfîrșit, plictisit.” 

(Călinescu, 1989: 258). Autorul se îndoiește chiar și de autenticitatea 

unor scrisori ale lui Eminescu: ,,Abia întoarsă la Iași, Veronica era 

înfricoșată de unele tulburări – poate închipuite – ale sănătății sale, ca și 

de ciudatele scrisori ale lui Eminescu, dacă sînt autentice” (Călinescu, 

1989: 257). 

Pentru realizarea acestei cercetări, vom apela, mai întîi, la două 

ediții în care este redată corespondența dintre Veronica Micle și Mihai 

Eminescu. Prima aparține lui Tudor Nedelcea, cuprinzînd 48 de scrisori 

ale Veronicăi Micle și 14 scrisori ale poetului. A doua ediție este cea a 

Christinei Zarifopol-Ilias, Corespondență indedită Mihai Eminescu – 

Veronica Micle. Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit, care cuprinde 93 

de scrisori ale poetului și 15 scrisori ale Veronicăi, un raport opus celui 

prezentat anterior, care anulează ideea de inegalitate epistolară numerică, 

vechiculată constant în cercul disputelor. 

Primul aspect pe care îl vom trata este cel al adresărilor. Lecturînd 

și analizînd scrisorile Veronicăi Micle, descoperim o variație a 

adresărilor, catalizată și condiționată de mai mulți factori, atît interni, cît 

și externi: starea spirituală, trăirile la momentul scrierii, timpul și locul 

scrierii epistolei, relațiile dintre cei doi, influențele și implicarea 

celorlalți. Majoritatea adresărilor trădează un caracter ludic, 

manifestîndu-se printr-o încărcătură afectivă deosebită, dar și prin 

utilizarea diminutivelor: ,,Mult iubite Titi”, ,,Scumpul și iubitul meu Titi”, 

,,Mițule iubit”, ,,Micuțul meu scump tare iubit”, ,,Scumpul meu 

Eminescu”, ,,Al meu iubit și drăgălaș Eminescu mititel”, ,,Micul meu 

Eminescu”, ,,Eminescul meu scump”, ,,Eminescule al meu iubit și 

drăgălaș”, ,,Scumpul și iubitul meu Emin”, ,,Mițicule iubit și drăgălaș”, 

,,Eminescul meu”, ,,Mițicule iubit”, ,,Mițul meu de odinioară și de 

totdeauna”, ,,Mițulică dragă”, ,,Scumpul meu băiet”, ,,Băiețelul meu 

iubit”, ,,Mimițicule drag”, ,,Iubitul sufletului meu și dragostea inimii 

mele”, ,,Eminul meu cel dulce”, ,,Miguel Eminescu de Ipotești” etc.  
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Determinativele frecvente, ca scump, iubit, drag, drăgălaș, mic, 

dulce sînt veridice confirmări ale atitudinii calde, jucăușe față de omul 

Eminescu. Mai mult, acestea divulgă sensibilitate și maleabilitate. Poetul 

nu respinge în scrisorile sale excesul de dulcegărie, prin urmare, acesta 

recunoaște latura sensibilă, atît de specifică spiritului artistic, creator, 

romantic. În cazul unor adresări identificăm inversiunea. Formula 

,,Scumpul meu Eminescu” se transformă, într-o altă scrisoare, în 

,,Eminescul meu scump”, inversiunea subliniind ideea de apartenență, de 

posesie, ca și în cazul formulei de adresare ,,Al meu iubit și drăgălaș 

Eminescu mititel”. În acest context, Eminescu este înfățișat ca o prezență 

constantă, indispensabilă în viața Veronicăi, autoarea scrisorii amintind 

și, totodată, confirmînd acest fapt. 

O altă observație generală este aceea a prezenței gradației în cadrul 

adresărilor. Poeta se adresează cu ,,Mițule iubit”, apelînd, ulterior, la 

formulele ,,Mițicule iubit” și ,,Mimițicule drag”. Aceste diminutive par să 

aibă ca sursă de proveniență prenumele poetului. Procedeul de diminuare 

are un efect invers, urmărind sporirea substanței afective. 

De asemenea, identificăm o variație și o creștere a numărului de 

cuvinte în formulele de adresare. De la ,,Eminescul meu” și  ,,Iubitul meu” 

poeta augmentează pînă la ,,Al meu iubit și drăgălaș Eminescu mititel”, 

,,Eminescule al meu iubit și drăgălaș”, ,,Mițul meu de odinioară și de 

totdeauna”. La unele inculpări referitoare la apelativele excesive, 

ultrasentimentale întrebuințate de Veronica, Dan C. Mihăilescu răspunde: 

,,Bine, păi tocmai aici e frumusețea, în absoluta naturalețe cu care iese la 

suprafață adîncimea iubirii unui cuplu încremenit de zeci de ani în 

suprafața etichetelor de mit național, legendă istorico-literară, categorie 

etno-sentimentală, etc.” Adresările seci, grave sînt scrise de Veronica 

Micle în contextul rupturii sau al imputărilor. De regulă, în asemenea 

circumstanțe, Veronica utilizează formula ,,Domnul meu”, simulînd astfel 

atitudinea distantă, indiferentă sau aparent negativă. Totuși, formulele de 

adresare cu un conținut romanțios prevalează față de cele cu un conținut 

grav, raportul fiind unul considerabil.  

Este necesar de menționat faptul că, deși poeta începe unele scrisori 

într-un ton grav, aceasta diminuează treptat registrul distant, încheind 

scrisoarea cu o nouă mărturisire, confirmare a dragostei sincere, idee 

susținută și de Mirela Tomoiagă: ,,Epistoliera, voit sau nu, își începe 

scrisoarea în tonuri foarte reci, dar o încheie cu căldură, cu dragoste, 
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astfel încît discursul epistolar, în ciuda conținutului grav, seamănă a 

poantă.” (Tomoiagă, 2009: 61). De asemenea, Mirela Tomoiagă susține 

că ,,Și în poezie, Veronica Micle își construiește discursul afectiv cu 

aceeași miză antifrazică: ,,Și te urăsc… este titlul unei poezii al cărei 

mesaj este și te iubesc” (Tomoiagă, 2009: 62). Dan C. Mihăilescu 

definește aceste pendulări drept niște ,,treceri spectaculoase de la fierbinte 

la glacial” (Mihăilescu, 2009: 59) și invers. 

Una din amprentele personale ale Veronicăi Micle reliefate în 

scrisori este recunoașterea geniului lui Eminescu. În epistola de la 1 iunie 

1882 Veronica își declară dragostea pentru iubit, poet, geniu, realizînd 

astfel, o gradație, o asensiune, deși este dificil de interpretat ordinea 

lexemelor în funcție de importanța pe care o conferea epistoliera fiecărei 

ipostaze: ,,Te iubesc și te ador, drag iubit, drag poet, drag geniu!” În 

poezia intitulată Poetului iubit…, Veronica Micle apoteozează imaginea 

poetului: ,,Cît îmi părea că sînt de mare/ Că idol eu mi te-am ales”. Și 

totuși, cine este acest poet divinizat? Poezia nu oferă nici un semn 

ilustrativ, de aceea, îl identificăm pe Mihai Eminescu poetul doar intuitiv. 

Versurile intitulate La portretul unui poet..., de asemenea, sînt centrate 

pe ideea de poezie, pe ipostaza poetului: ,,Și-acum mă-ntreb eu: simțire 

adîncă/Cum de se naște pentru-n portret?/Căci nu văzusem ochii tăi 

încă/Știam atîta: că ești poet!” Alte poezii relevante sînt: Icoana ta…, 

Portretul…, M-am gîndit… . Veronica Micle nu subliniază, în general, 

caracteristicile omului Eminescu, oferind un loc distinct îndeosebi 

poetului. Ne întrebăm, cît adevăr este și, dacă este adevăr în afirmația lui 

G. Călinescu: ,,Nici Veronica, nici Mite, ca poete – și aci stă nefericirea 

lui Eminescu – nu iubeau omul, ci gloria posibilă” (Călinescu, 1989: 

247). Criticul învederează atitudinea poetei raportată la Eminescu poetul 

în exclusivitate. Octav Minar, însă, susține că Veronica Micle s-ar fi 

îndrăgostit de versurile eminesciene, de genealitatea sa, fără ca acesta să 

menționeze ideea de glorie: ,,Veronica Micle, necunoscînd figura 

poetului, se înamorează de versurile lui, de produsul minții geniale” 

(Minar, 1992: 51). 

În scrisoarea din august 1881, epistoliera mărturisește: ,,Ca un 

adînc cugetător, ca un scrutător al inimii omenești cred că mi-ai putea 

răspunde.” Desigur, niciodată nu a fost pusă în discuție superficialitatea 

lui Eminescu, lucru firesc, de altfel, în cazul centrării asupra unui obiect 

inexistent. Totuși, aserțiunea Veronicăi, aflată în cercul de acces redus al 
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poetului, este o confirmare intransigentă. Și într-o scrisoare din 6 

februarie 1880, Veronica declară: ,,deși […] puține zile, dar destule 

pentru ca să pot aprecia toată înălțarea sufletului tău”. Aparent, 

estimarea construcției morale a poetului nu necesită nici un efort 

suprauman, aceasta fiind una reliefată, fără ca poetul să aibă intenția de a 

o voala sau de a o mistifica. Principalul impediment este, însă, canalul 

labirintic în lumea sau, cel puțin, în apropierea poetului. 

În unele scrisori, Veronica Micle admonestează pe omul Eminescu 

și o face, desigur, sub presiunea emoțiilor. Epistoliera se exprimă unoeri 

voit ambiguu, aluziv, ca în aceste rînduri: ,,Este drept, domnule 

Eminescu, că eu sînt vinovată într-atît întrucît, citind adînc în sufletul d-

voastră, ca într-o carte deschisă, știam de mult cu cine aveam a face, 

dovadă că fir a păr vorbele mele s-au îndeplinit.” Ne întrebăm cît de 

adînc și cît de eficient a pătruns Veronica Micle în sufletul poetului ca să 

ajungă la o asemenea judecată, or, analogia sufletului lui Eminescu cu o 

carte deschisă este una predispusă a priori eșecului. Imuabilele întrebări 

ale poetului, multitudinea de incertitudini, ideile filosofice sînt dovezi ale 

complexității spiritului eminescian și a conștiinței eminesciene. În alte 

situații, Veronica Micle subliniază fragmentarea care are loc în ființa lui 

Eminescu, epistoliera excluzînd, la prima impresie, partea umană, 

firească și comună. În scrisoarea de la 18 februarie 1882, aceasta se 

confesează cu o ușoară nuanță de reproș: ,,Mițule Copil Nebun, e atît de 

plăcut a trăi cînd știi că ai o afecție pe pămînt, și mă mir cum tu, suflet 

liric, ai putut să nesocotești și să disprețuiești cea mai însemnată, cea 

mai caldă și mai rară din toate bucuriile acestei vieți”. 

În aceeași scrisoare, cea de la 18 februarie 1882, Veronica Micle 

conchide: ,,Ah! Mimi … atît de bine te-am înțeles și atît de bine te cunosc 

în păturile cele mai ascunse chiar ale inimii tale încît sînt singura ființă 

care-ți scuz și esplic toate neajunsurile perfectei tale ființi.” Această 

replică aparține iubitei care, fiind conștientă de imperfecțiunile omului 

Eminescu, imperfecțiuni firești de altfel, le desconsideră și le neglijează. 

Defectele, explicate și justificate de esența omului Eminescu, de universul 

interior al acestuia, nu mai au nici o însemnătate, existența lui fiind una 

deplină. În scrisorile Veronicăi Micle, poetul este înfățișat ca un om 

generos, care se dedică completamente activității sale, dar și 

sentimentului de dragoste, femeii iubite, căreia i se dedă fără ezitare, fără 

remușcări. În scrisoarea din octombrie 1849, regăsim următoarea 
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destăinuire a epistolierei: ,,Am regretat mult că n-am avut plăcerea să-ți 

mulțumesc pentru toate drăgălășeniile tale, pentru toate amabilitățile și 

pentru toate sacrficiile ce le-ai făcut pentru mine.”, iar într-o scrisoare 

nedatată, ca răspuns la epistola de consolare trimisă de Eminescu, 

Veronica scrie: ,,Ești atît de generos încît mă întrebi de starea în care am 

rămas și cu ce m-ai putea îndatori.” 

O altă trăsătură eminesciană identificată în scrisorile veroniene este 

sensibilitatea, atît în dragoste, cît și în fața dragostei. Sensibilitatea, 

generată firește de sentiment, devine factor al lipsei de echilibru,  

preocupările primordiale ale poetului oscilînd  între  sentiment și rațiune, 

între statornicie și flexibilitate: ,,privirea ta, vorba ta, în fine, întreaga ta 

ființă în prezența mea nu erau decît dragoste, tu erai atît de puțin stăpîn 

pe tine însuți într-atît că și un prost își dădea seama că tu ești îndrăgostit 

de mine”; ,,Titi al meu, tu ești foarte inteligent, dar dragostea te 

împiedică mereu să judeci” (scrisoare în limba franceză, de la 27 

octombrie 1877). În acest context, este necesar să menționăm că Mihai 

Eminescu a fost, totuși, un poet romantic, gîndirea și sensibilitatea sa 

fiind ,,fundamental sfîșiate” (Gheorghe Crăciun). 

Veronica Micle îl avertizează pe Mihai Eminescu în legătură cu 

unele trăsături reprobabile, condamnîndu-i gelozia: ,,De ce ești slab 

tocmai acolo unde ar trebui să fii bărbat și pentru ce ai avut tăria de a 

mă lăsa să-ți plîng doi ani urmele tale, și azi, cînd soarta ne-a 

reconciliat, pentru ce mă tulburi cu neliniștea ta, pentru ce te lași răpit de 

un dușman al ființei tale, de gelozie?”; ,,Tu eși un Titi rău și gelos”; 

inactivitatea în propriul detriment („Mimițicule leneș ce ești”), susținînd, 

de asemenea, că acesta ar fi influențabil, lipsit de voință (,,cînd cunosc 

atît de bine slăbiciunea caracterului tău; cînd știu că voința ta e voința 

celor ce te-conjoară!”), dezordonat (,,Dar, mă rog, ce însemnează 

această viață dezordonată pe care o duci? Ce fel la 5 oare dimineața tu 

încă nu te-ai culcat?”) și risipitor: ,,dar știu că Bebeluș e mînă spartă”. O 

altă învinuire adresată lui Eminescu este aceea că poetul ar fi pesimist, 

Veronica adăugînd la acesta și adjectivul nedrept: ,,Cît ești de pesimist și 

nedrept în același timp”. Scrisorile Veronicăi Micle conțin o multitudine 

de apelative, dezmierdări aparent negative care, de fapt, sînt anulate de 

accentul glumeț, uneori ironic: ,,Te sărut răutăciosule ce ești” (scrisoare 

de la 30 ianuarie 1880); ,,Te sărut Mițicule rău și rău și nespus de rău.” 

(scrisoare de la 6 februarie 1880). Epistoliera emite păreri și despre 
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condiția fizică a poetului, aceasta fiind ironizată cu o bunăvoință jucăușă: 

,,și trebuie să fac să mai slăbești, știi că te-ai făcut prea gros, nu merge, 

poeții trebuie să fie mai afumați nițel, să aibă aerul de suferinzi, atunci 

devin mai interesanți”. Tonul ironic din această scrisoare contrastează cu 

versurile intitulate Lui X, care sînt interpretate ca o dedicație poetului 

Mihai Eminescu. Tonul este unul grav, Veronica Micle glorificînd 

imaginea poetului: ,,Lîng-acest colos de peatră vezi tu cît de mică sînt 

[…] Cum să fac! Cînd eu micimea îmi cunosc atît de bine,/ Cînd măreața 

ta ființă poate nici n-o înțeleg”. Evident, regăsim o imagine a lui Mihai 

Eminescu percepută subiectiv de către Veronica Micle. Epistoliera 

recunoaște rolul major al poetului în viața, în existența ei, idealizîndu-l. În 

scrisoarea de la 7 noiembrie 1879, aceasta mărturisește: ,,tu ești și vei fi 

pururea iubitul meu ideal, visat și dorit într-un chip vag, nehotărît, chiar 

din copilăria mea.”, iar în scrisoarea de la 7 octombrie 1882 Veronica 

șochează prin declararea unei iubiri absolute pentru Mihai Eminescu: 

,,poate că și eu am comis crima neiertată de a te iubi mai mult decît pe 

mama mea, mai mult  decît durerea morții bărbatului meu, ce vrei, mai 

mult decît pe copii mei”. 

Reproșîndu-i tot felul de lucruri, Veronica se întreabă dacă are sau 

nu dreptul de a i le face lui Eminescu, dar nu renunță în a-și revela 

nemulțumirea, supărarea și, nu în ultimă instanță, gelozia: ,,Nu știu dacă o 

nenorocită ca mine mai poate avea dreptul a-ți face imputări, cu toată 

îndoiala însă, eu îmi permit a ți le face”. În scrisoarea de la 18 august 

1879, epistoliera mărturisește: ,,Tu singur trebuie să o admiri tainic în 

sufletul tău și să te închini la propria-ți creațiune ca la însăși ființa pe 

care o divinizezi în ea”. Deși persistă imputarea și semnalarea geloziei, 

Veronica Micle nu ezită să aprecieze, totuși, produsele artistice ale 

poetului. Prin urmare, Veronica Micle recunoaște genialitatea poetului, 

scriind, în alte rînduri, despre zenitul spiritual al acestuia. Imputarea 

devine, astfel, un mijloc de a comunica și de a condamna aspectele 

eminesciene care provoacă insatisfacție, contrarietate sau dimpotrivă, 

admirație. Un subiect constant al imputărilor este centrat asupra 

scrisorilor expediate sau, în unele cazuri, neexpediate de Mihai Eminescu. 

Identificăm o serie de scrisori în care Veronica Micle îi cere poetului să îi 

scrie și să îi scrie mult. Veronica își îndeamnă iubitul: ,,Nu te leni și-mi 

scrie” sau îi cere, cu o tendință de manipulare: ,,Cred că astă dată vei fi 

poate bun și îmi vei răspunde.” Absența scrisorilor provoacă revoltă, 
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Veronica Micle condamnînd, în nenumărate rînduri, tăcerea celuilalt: 

,,tăcerea mă omoară, de atîtea zile de cînd ți-am scris și aștept răspuns 

de un rînd măcar,  dar degeaba, nici nu mai știu unde mi-e capul.” Cum 

observă Mirela Timoiagă, ,,Scrisorile lui Eminescu către Veronica Micle 

au un mai pronunțat caracter monologat (neîncetînd a se constitui, totuși, 

ca dialog), în vreme ce scrisorile Veronicăi către el sînt dominate de un 

neîncetat strigăt către dialog”(Tomoiagă, 2009: 56). În următoarele 

secvențe epistolare, Veronica Micle îi cere poetului să acorde importanță 

și cantității confesiunilor, detaliilor, nu doar mesajului scrisorii: ,,Nu lua 

în nume de rău comunicarea ce ț-o fac, dar tu știi că tu ești acela căruia-

mi place a confia tot ce se petrece în sufletul meu, și, cînd îți voi spune că 

în acest moment în sufletul meu se deșteaptă o gingașă și drăgălașă 

simțire pentru scumpul meu Eminescu și că-mi place imediat a i-o confia 

și comunica, ce vei zice tu?” sau: ,,Deși mă hotărîsem a nu-ți mai scrie, 

pentru a nu te mai provoca la răspunsuri cari mi se pare că ți le storc 

cum se stoarce apa din piatră”; ,,Lucru însă care mă doare pe mine e 

tonul tău reținut și cu totul diplomatic din scrisoarea ta”. Altă dată, 

Veronica pune la îndoială lectura scrisorilor ei de către Mihai Eminescu: 

,,astfel că trebuie numai să plîng singură și să confiez hîrtiei cîte ceva din 

cîte se petrec în sufletul meu și care poate nici nu le mai citești”(scrisoare 

de la 27 martie, 1880). Eminescu cere același lucru, concizia, din partea 

Veronicăi, de aceea, aceasta mărturisește în scrisoarea de la 13 ianuarie 

1880: ,,Ți-aș mai scrie multe, dar mă tem să nu te prea obosesc cu lungile 

mele scrisori.”, ,,[…] dar crede-mă că de nimic nu mi-i atît de groază ca 

de ideea că tonul ultrasentimental să nu-ți facă plictis, să nu te dezguste”. 

Scrisoarea devine un obiect constant tratat în romanul epistolar al lui 

Mihai Eminescu și al Veronicăi Micle, deci, am putea vorbi despre 

termenul metascrisoare. Afirmăm aceasta nu doar pentru că imputările 

Veronicăi survin din conținutul și volumul scrisorii eminesciene, ci și 

pentru că identificăm o serie de determinative conferite epistolei. De 

exemplu, determinativul sărmanele, identificat într-o scrisoare din august 

1881: ,,Știu foarte bine cît risc, simt foarte bine toată umilința pe care o 

încearcă sărmanele mele scrisori, și prin ele, eu, simt și parcă văz rîsul 

batjocoritor cu care întîmpini orice frază”. Un alt determnativ este 

simpatică, identificat în scrisoarea de la 10 februarie 1882: ,,Am sărutat 

scrisoarea simpatică, care mi-a făcut o mare bucurie și încă și o mai 

mare surpriză”. Determinativul dulce, de asemenea, este utilizat și cu 
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referire la scrisoare: ,,Azi am primit scrisorica de la tine și am găsit-o atît 

de dulce și am citit-o de cîteva ori în șir”(scrisoare de la 18 februarie 

1882). Scrisoarea eminesciană poate fi, de asemenea, posomorîtă: 

,,Eminule, scrisoarea ta e foarte posomorîtă”. În plus, epistola poate fi 

,,scrisă în fuga mare” sau ,,foarte grăbită”, fiind totodată senină și 

amoroasă: ,,Mă grăbesc a răspunde seninei și amoroasei tale scrisori”; 

plină de gelozie: ,,am primit scrisoarea ta plină de gelozie la care am și 

răspuns” și gentilă: ,,Voiam încă ieri să răspund la gentila ta scrisoare”. 

O importanță deosebită revine tonului scrisorilor, Veronica făcînd în 

unele epistole observații atît despre tonul scrisorilor eminesciene, cît și 

despre tonul propriilor sale scrisori. Tonul epistolar eminescian este 

reținut și diplomatic: ,,Lucru însă care mă doare pe mine e tonul tău 

reținut și cu totul diplomatic din scrisoarea ta”, pe cînd tonul epistolar 

veronian este ,,ultrasentimental” și ,,lamentator”: ,,[…] dar crede-mă că 

de nimic nu mi-i atît de groază ca de ideea că tonul ultrasentimental să 

nu-ți facă plictis, să nu te dezguste”; ,,Iartă te rog dacă scrisorile mele 

sînt pe un ton așa lamentator, ce vrei – ele sînt reflectul stărei mele 

sufletești”. Observăm, deci, că scrisoarea veroniană este orientată, 

situational, spre scrisoare însăși. La determinativele atribuite scrisorii, 

afirmațiile despre tonul scrisorilor și la imputări se adaugă constatările 

pozitive cu referire la epistola eminesciană: ,,În adînca durere de ce sînt 

cuprinsă scrisoarea ta m-a făcut să plîng lacrimi de duioșie și mîngîiere”; 

,,eram deznădăjduită, nu știam ce s-a întîmplat, dar scrisoarea ta m-a 

mîngîiat și m-a făcut fericită.” Scrisoarea se prezintă, în acest context, ca 

o confirmare a iubirii, un martor al lacrimilor și al suferinței, un substitut 

al iubitului și, simultan, o dovadă a iubirii acestuia. 

Un moment important al corespondenței dintre cei doi este cererea 

Veronicăi de a i se înapoia scrisorile. Aceasta, în schimb, dorește 

distrugerea scrisorilor eminesciene: ,,De  azi într-o lună, scrisorile 

dumitale vor fi distruse” (scrisoare de la 27 iunie 1880). Deși epistoliera 

afirmă: ,,Sînt lucruri care cu greu le-ași confia unei scrisori.”, o spune 

într-un anumit context, conferind, de fapt, scrisorilor, o importanță 

majoră. Realizînd această cercetare, am încercat să identificăm în textele 

Veronicăi Micle atît imaginea omului Eminescu, cît și pe cea a poetului. 

Scrisorile Veronicăi s-au dovedit a fi expresia perceperii sincere a ceea ce 

înseamnă omul Eminescu, apelativele, dezmierdările, determinativele, 

imputările din scrisorile epistolierei reprezentînd semne ale atitudinii 
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devoalate. În poeziile sale, însă, Veronica Micle aduce osanele poetului. 

Se înregistrează o aparentă discrepanță între imaginea eminesciană din 

scrisori și cea din poezii, ceea ce nu anulează, totuși complexitatea și 

integritatea personalității lui Mihai Eminescu, scrisorile și versurile 

Veronicăi Micle completîndu-se reciproc. 
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The image of Mihai Eminescu in the poetry and correspondence 

of Veronica Micle  
 

Abstract  
This communication represents an attempt to discover the identity 

and personality of the poet Mihai Eminescu in the texts of Veronica 

Micle. This literary research is focused on the image of the poet 

Eminescu identified in the poems of Veronica Micle (La portretul unui 

poet..., Icoana ta…, Portretul…, M-am gîndit…, Și te urăsc…, Lui X, 

Poetului iubit… ), as well as in the correspondence between these two 

personalities. The communication contains some theoretical 

considerations, being elucidated concepts such as image, letter, poetry. 

The practical part of the study emphasizes the specifics of the forms of 

address, the diminutives, but also the specifics of the portrait of the poet 

Eminescu highlighted from the perspective of Veronica Micle. 

 

Key-words: image, lyrical poetry, letter/epistle, correspondence. 



 

DENISA-MARIA FRĂTEAN 

Anul I, Sibiu 

Reinterpretarea publicisticii eminesciene din perspectiva 

ecocriticism-ului 

Delimitări teoretice   
Studiul ecocritic asupra publicațiilor literare sau nonliterare a 

început, după analizele lui Peter Barry, la sfîrșitul anilor ′80 în SUA și la 

începutul anilor ′90 în Anglia, deși tendințe de interpretare a textelor 

dintr-o perspectivă ecocentrică existau încă din anii ′70, dar, aceste studii, 

nefiind unificate sub patronajul unui nume comun sau a unei asociații, nu 

au primit considerația care li se cuvenea. Astfel, William Rueckert este 

primul, după spusele lui Cheryll Glotfelty, care introduce termenul de 

„ecocriticism” în eseul „Literature and Ecology: An Experiment in 

Ecocriticism” publicat în anul 1978. Cercetătorul este, prin urmare, și 

primul care trasează principalele direcții ale acestei metode critice, 

punîndu-și două întrebări esențiale: „how can we apply the energy, the 

creativity, the knowledge, the vision we know to be in literature to the 

human-made problems ecology tells us are destroying the biosphere?”
1
 

(Glotfelty, 1996:121) și „how can we do something more than recycle 

words?”
2
 (Ibidem:121) Cu alte cuvinte, cum putem crea o legătură între 

cultură și biosferă, între literatură și mediu pentru a diminua problemele 

pe care le întîmpină acesta?  

Răspunsul la aceste întrebări este oferit sub forma unei comparații 

dintre literatură și sursele de energie inepuizabile, fiind de datoria noastră 

să „discover ways of using this renewable energy-source to keep that 

other ultimate energy-source.”
3
 (Ibidem:109) De asemenea, el preia 

comparația dintre literatură și circuitul apei în natură realizată de Walt 

Whitman în „Song of Myself” în care poetul explică faptul că „poems 

                                                 
1 „cum putem aplica energia, creativitatea, cunoștințele, viziunea pe care o 

avem în literatură problemelor create de mâna omului care, după spusele ecologiei, 

distrug biosfera?” (t.n.). 

2 „cum putem să facem ceva mai mult decât să reciclăm cuvinte?” (t.n.) 

3 „descoperim metode de utilizare ale acestei surse regenerabile de energie 

pentru a păstra cea mai importantă, deci epuizabilă, sursă de energie?” (t.n.) 
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come out of the poets, go up into the atmosphere to create a kind of poetic 

atmosphere, come down upon us in the form of poetic rain, nourish us 

and make us creative and then are recycled. Without this poetic 

atmosphere and cultural cycle (...) we would die as human beings”
4
 

(Ibidem:118). Aceste explicații ne ajută să trasăm anumite obiective și 

standarde în interpretarea publicisticii eminesciene, conștientizînd faptul 

că un text trebuie să fie cu impact și de influență asupra altor generații 

pentru a crea un ciclu complet și pentru a contribui la salvarea noastră ca 

specie.  

Spre deosebire de William Rueckert care a abordat metoda 

ecocritică dintr-o perspectivă mai mult metaforică decît concretă, alți 

cercetăroti precum Harold Fromm, William Howarth, Peter Barry și 

Thomas J. Lyon se dovedesc a fi mai pragmatici, explicînd originea 

termenului, evoluția relației om-natură în timp și interdisciplinaritatea 

acestui concept. Din explicația lor aflăm că numele de „ecocriticism” 

provine de la doi termeni grecești, „oikos” și „kritis” care „in tandem they 

mean ′house judge′”
5
 (Ibidem:69), natura fiind locașul omenirii în cazul 

de față. Studiul asupra problemelor spațiului extrinsec se poate realiza 

prin prisma mai multor discipline dintre care amintim istoria, geografia, 

psihologia și filosofia, acest lucru oferindu-i ecocriticii un statut 

interdisciplinar. Indiferent de viziunea adoptată, lectura ecocentrică 

schimbă punctul de focalizare din interior spre exterior, încercînd să 

analizeze textele literare din perspectiva efectelor politice și sociale ale 

omenirii asupra spațiului înconjurător în vederea identificării unor 

posibile cauze ale diminuării calității aerului, solului, vieții animalelor și 

a stabilirii, în cele din urmă, a unor soluții.  

Ținînd cont de toate elementele și trăsăturile enunțate anterior, ne 

propunem o reinterpretare a publicisticii eminesciene dintr-o perspectivă 

ecocritică, raportîndu-ne atît la ramura concretă, precum și la cea 

abstractă a criticii. În ceea ce privește latura sa practică, vom aduce în 

discuție cîteva articole publicate de Eminescu în „Curierul de Iași” și în 

                                                 
4 „poemele, creația poeților, sunt răspândite în atmosferă pentru a crea un fel de 

mediu poetic, se revarsă  asupra noastră sub forma unei ploi poetice, ne hrănesc, stârnesc 

creativitatea din noi și, în cele din urmă, sunt reciclate. În lipsa acestei atmosfere poetice 

și a circuitului natural al literaturii, am muri ca specie umană” (t.n.). 
5
 „care împreună înseamnă judecată despre casă” (t.n.). 
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ziarul „Timpul” care scot în evidență vizionarismul gazetarului, gîndirea 

economică și puterea de a pătrunde dincolo de aparențe, pentru a observa 

efectele nocive ale defrișării pădurilor și ale culturii extensive asupra 

mediului și, implicit, asupra populației. În cea de-a doua parte a lucrării, 

axată pe latura simbolică a ecocriticism-ului, vom dezvolta teoria 

influenței și influențării a lui Whitman, raportîndu-ne la Eminescu și 

Shakespeare.  

I. Ecocriticism: pentru o reinterpretare a problemelor concrete 

ale societății 

O primă problemă care se pretează la un studiu ecocritic și este 

abordată de Eminescu în publicistica sa are legătură cu defrișarea 

pădurilor. Gazetarul, cu foarte multă minuțiozitate, analizează situația 

Ungariei pentru a demonstra faptul că „natura modifică omul, dar că și 

omul modifică natura” (Călinescu, 1976:18), așa cum afirma Buckle ale 

căror idei erau împărtășite și de către Eminescu, după constatările lui 

Călinescu. Astfel, putem citi în articolul său din 26 noiembrie 1876 din 

„Curierul de Iași” următoarea constatare: „[p]ustiirea pădurilor au 

schimbat mediul climatic și au născut se vede o mulțime de epidemii” 

(Eminescu, 1980:260) și „prin stîrpirea pădurilor” se produce 

„insalubritatea climei, căci temperatura și-a pierdut tranziția gradată de la 

cald la frig și vice-versa, și trecerea e nemijlocită, fără grade 

intermediare, astfel încît numai plămînii de cal o pot suporta.” 

(Ibidem:260) Ceea ce realizează Eminescu în aceste pasaje este, fără 

îndoială, un studiu succint asupra efectelor pe termen lung ale acțiunilor 

necontrolate ale omenirii asupra mediului, acțiuni care se dovedesc a fi 

nocive pentru ambii termeni ai ecuației. Pătrunzînd dincolo de concluziile 

de suprafață și puși în situația de a oferi o interpretare ecocritică asupra 

acestui pasaj în termenii de astăzi ai discuției, am putea afirma faptul că 

argumentația lui Eminescu se concentrează asupra dezastrelor și 

dezechilibrelor produse de încălzirea globală asupra populației, deși, în 

perioada respectivă, aceste efecte erau resimțite într-o proporție mult mai 

scăzută decît în zilele noastre, ținînd cont de faptul că societatea era 

predominant agrară și industria, principalul factor poluant,  nu se 

dezvoltase încă. 

Efectele dezastruoase ale defrișării pe care gazetarul le observă în 

Ungaria în anul 1876, vor fi constatate și pe teritoriul țării noastre în 

articolul [„De pe cînd se discută”] publicat la ziarul „Timpul” în 10 iulie 
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1880. Aici, Eminescu explică faptul că majoritatea problemelor legate de 

agricultură, de mediu, de exploatare necontrolată pornesc de la 

administrația rău concepută, în fruntea căreia au fost puși oameni fără 

studiile necesare în domeniu: „pentru a administra însă tot felul de 

interese ale statului, fiscale, agricole, de cultură, juridice, nu se cere 

dovedirea nici unui fel de învățătură.” (Eminescu, 1984:242) De la 

această administrație, spune Eminescu, „vine barbaria cu care se 

esploatează și oamenii, și pămîntul, lipsa de prevedere cu care se impun 

sub zeci de titluri dări comunale și județene, orbirea cu care se pustiesc și 

se dezrădăcinează pădurile, rămînerea agricolă în starea primitivă de 

acum două sute de ani, sărăcirea țăranului și sărăcia țării, mortalitatea 

populației.” (Ibidem:242) Concluzia pe care o impune scriitorul, cea 

legată de creșterea mortalității populației, de răspîndirea bolilor și de 

nașterea unor „copii nesănătoși” (Eminescu, 1980:260) este cea care 

îngrijorează și cea care demonstrează forța lui analitică, spiritul vizionar 

și capacitatea de a pătrunde dincolo de aparențe. Eminescu este conștient 

de faptul că aceste dezastre nu pot fi prevenite decît prin legi potrivite și, 

probabil, dacă oamenii vremii ar fi ascultat de glasul „profetului” și ar fi 

implementat la timp măsuri pentru a proteja „pădurea cea urieșească de 

averi, știință și industrie” (Eminescu, 1989:18), nu ar mai fi fost nevoie de 

crearea a numeroase agenții de protecția mediului în secolele XX-XXI. 

Situația actuală demonstrează faptul că Eminescu a intuit foarte bine 

unele probleme, acestea confirmîndu-se în timp.  

O altă problemă abordată de Eminescu este legată de cultura 

extensivă „care se sfîrșește cu ruinarea proprietăților și a populațiilor” 

(Eminescu, 1989:801), fiind „lucru prin care pămîntul ostenește, 

productivitatea scade, venitul muncii devine din ce în ce mai mic.” 

(Eminescu, 1985a:388) Această observație este de interes și pentru 

cercetătorii în domeniul ecocriticii, deoarece prezintă foarte obiectiv 

modul în care, treptat, interesele noastre politice, și anume exportul, în 

special de „păpușoi”, duce la ruinarea țarinei. Această „lipsă de 

diversificare a muncii” și „reducerea ei la esploatarea unilaterală a 

pămîntului” (Ibidem:387) afectează în mod negativ populația unui stat, 

efectele imediate fiind vizibile în special în rîndul țărănimii, deoarece 

scăderea productivității solului duce, implicit, la sărăcie și, în cele din 

urmă, la creșterea mortalității infantile, aceasta fiind o altă cauză a 
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sporului mortalității crescut, pe lîngă urmele încălzirii globale menționate 

anterior.  

Eminescu observă acest fenomen în Ungaria, unde cauzele 

principale sînt cerințele crescînde ale industriei: „Deschisă industriei 

jidovești din Austria și înmulțindu-și trebuințele prin formele goale ale 

civilizației occidentale, pe care le-a introdus cu aceiași pripă ca și la noi, 

Ungaria își istovește pămîntul prin cultura estensivă și barbară, scoate 

prin acest tratament pături din ce în ce mai adînci ale țarinei la suprafață, 

așa încît brazda sa devine din ce în ce mai săracă.” (Eminescu, 1980:260) 

Dacă un studiu clasic precum cel al lui Călinescu asupra acestui articol 

din 26 noiembrie 1876 din „Curierul de Iași”   s-ar limita la concluzia că 

întîlnim „la Eminescu semne de un anume fel de simpatie pentru unguri” 

(Călinescu, 1976:98), în urma unui studiu ecocritic am putea demonstra 

faptul că Eminescu intuiește niște probleme care urmau să se confirme și 

pe teritoriul românesc, deoarece existau încă de pe atunci tendințe de 

transformare a exportului „nostru într-un monopol austriac, mai tîrziu și 

importul.” (Eminescu, 1985a:388) Cartea istoricului Bogdan Murgescu, 

„România și Europa: acumularea decalajelor economice (1500-2010)” 

ne ajută să înțelegem justețea datelor și a problemelor ridicate de 

Eminescu, deoarece aflăm scrise următoarele: „în anii 1830-1870 au 

crescut treptat atît cererea din Europa Apuseană, cît și potențialul 

productiv al Principatelor Române și nivelul exporturilor lor. Eșalonat pe 

o perioadă relativ mare de timp, sporul producției cerealiere a fost 

considerabil. El a fost obținut mai ales pe cale extensivă, prin creșterea 

suprafețelor cultivate cu cereale și a forței de muncă folosite în 

agricultură și într-o măsură mai mică pe cale intensivă, prin creșterea 

productivității.” (Murgescu, 2010:120-121) Ceea ce propune gazetarul 

este chiar creșterea culturii intensive, sănătoasă pentru sol, acest sfat fiind 

regăsit în multe articole dintre care îl menționăm pe cel din 17 iulie 1879: 

„e mult mai folositor de a avea mici proprietari cari să-și muncească 

pămîntul singuri și în mod intensiv.” (Eminescu, 1989:801) 

Nu în ultimul rînd, apropierea lui Eminescu de problemele mediului 

se observă în „teoria statului natural”, susținută de junimiști, teorie pe 

care o promovează în numeroase articole, avînd la bază idei preluate de la 

cercetători vienezi pe care i-a tradus. O traducere în acest domeniu este 

intitulată „Nașterea albinei” și prezintă rolul fiecărei albine în parte, de 

la regină pînă la trîntor. Legile pe care Eminescu le observă în stup, se 
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aplică și societății în ansamblul ei. De exemplu, „[d]ezvoltarea nenaturală 

a bărbătușilor din cauza unei fecundări nepotrivite duce la creșterea 

muncii lucrătoarelor” (Eminescu, 1983:972), lucru ce, am spune noi, 

poate fi observat și în societatea oricărei perioade istorice. O administrație 

nepotrivită, niște legi întocmite greșit duc la exploatarea țăranilor și a 

oamenilor de rînd. Această idee vine în susținerea punctului său de 

vedere, determinat de ideologia conservatorilor, conform căreia țăranii 

formează singura clasă pozitivă, deoarece ei sînt producători, restul trăind 

pe umerii lor.  

Pornind de la această idee regăsită în traducerile sale, Eminescu 

dezvoltă o serie de paralele ingenioase în care compară statul cu un stup 

de albine, cu un copac sau chiar cu „o vacă bună de muls.” (Eminescu, 

1985a:408) Asemănările cu stupul de albine sînt dezvoltate în mai multe 

articole printre care precizăm: [„După cum ne asigură”], unde se 

dezvoltă contrastul unei albine și a unei cuci care își înstrăinează ouăle, 

realizîndu-se o paralelă implicită între lucrătorii destoinici și cei care își 

trădează țara, vînzînd-o străinilor prin legi în defavoarea mediului și 

articolul [„Revoluția și revoluționarii”] din 18 iulie 1880 în care 

Eminescu precizează faptul că trîntorii „[d]in momentul în care nu mai 

îndeplinesc nici un rol în viața socială a statului albinelor sînt înlăturați” 

(Eminescu, 1984:253), lucru ce ar trebui aplicat și „clasei superpuse” care 

trăiește în continuare „din avutul comun fără a produce nimic, plătesc cu 

fraze și cu neliniștirea societății binefacerile ei.” (Ibidem:253) 

Comparația evoluției statului cu etapele dezvoltării unui copac se 

regăsește în numeroase articolele, printre care: [„Icoane vechi și icoane 

nouă”], subcapitolul intitulat „Din abecedarul economic” în care 

Eminescu dezvoltă teoria formelor fără fond a lui Maiorescu, spunînd că 

„Acesta-i sentimentul oricărui popor sănătos căruia-i propui să-i altoiești 

ramuri străine pe cînd el e dispus a-și produce ramurile sale proprii și 

frunzele sale proprii încet și în mod firesc” (Eminescu, 1989:28), articolul 

„Nu vom discuta cu «Românul» principii” din 8 mai 1881 în care ni se 

precizează faptul că „asemenea unui copac din pădure, [î]și are fazele sale 

de dezvoltare, asemenea oricărui organism își are evoluțiunea sa” 

(Eminescu, 1985a:162) și articolul [„Esprimată în termenii cei mai 

generali”] din 17 august 1879 în care statul e comparat cu „un organism 

viu, susceptibil de sănătate și de boală, de înflorire și de decadență.” 

(Eminescu, 1989:315) Toate aceste paralele dintre stat și elemente ale 
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naturii, dintre muncitori și furnici, dintre conducători și „viermii intrați în 

roiurile de albine” (Eminescu, 1985a:366) nu fac alteva decît să ne 

demonstreze apropierea lui Eminescu de configurația romantică a 

secolului al XIX-lea și gîndirea lui aplicată referitoare la problemele 

mediului a căror soluție încearcă să o ofere în articolele sale.  

II. Ecocriticism: pentru o reinterpretarea a „reciclării” 

cuvintelor și a ideilor 
În continuare, pentru a demonstra faptul că literatura funcționează 

pe aceleași principii ca mediul, avînd nevoie de un sol fertil pentru a se 

dezvolta, vom aborda influența lui Shakespeare asupra gîndirii 

eminesciene, influență reflectată atît în poezie, cît și în proză sau 

publicistică. Am ales să limităm cercetarea la acest dramaturg englez, 

deoarece el este „pămîntul mamă care creează și recreează”, fiind plasat 

de Harold Bloom în centrul canonului occidental alături de Dante, 

deoarece „ei îi depășesc pe toți ceilalți scriitori prin acuitatea cognitivă, 

forța lingvistică și puterea de invenție” (Bloom, 2007:69) Fiind creatorul 

suprem în canonul occidental, el creează un mediu propice pentru ceilalți 

scriitori care vor urma, stabilind „standardele și limitele literaturii” 

(Ibidem:69). 

Influența operei shakespeariene asupra gîndirii și scrierii 

eminesciene se exercită „încă din adolescență, cînd face  «temeinice 

lecturi» din ea, mai ales prin intermediul germanei” (Avădanei, 1982:24), 

iar Eminescu va alimenta „cultul pentru «geniul divinului brit»” (Streinu, 

1989:166) pe tot parcursul existenței sale, cu precădere în timpul studiilor 

la Viena cînd intră „în contact mai direct cu mișcarea europeană de idei  

care-l integra pe Shakespeare” (Grigorescu, 1971:84). Conform spuselor 

lui Ștefan Avădanei, influența dramaturgului englez poate fi resimțită în 

opera eminesciană pe trei niveluri: 1) citatele și aluziile, regăsite cu 

precădere în opera lirică, 2) preluările „de imagini, teme sau motive”, 

resimțite în filosofia de viață a poetului și 3) referirile directe la 

Shakespeare în articole, scrisori, poeme sau proză. Noi vom aborda 

ultimul nivel menționat, acesta fiind cel dominant în publicistica 

eminesciană, și vom transfera noțiunile și ideile ecocritice asupra 

literaturii.  

Luate în totalitatea lor, articolele în care apar referințe la 

Shakespeare scot în evidență admirația poetului față de acesta, valoarea 

perenă a operei sale, punîndu-l în antiteză cu scriitorii contemporani lui 
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Eminescu, oameni de o valoare mult inferioară acestui „mare Will”. 

Admirația sa față de scriitorul englez se reflectă, în primul rînd, prin 

numărul mare de apelative pe care gazetarul le folosește cu referire la 

acesta în articolele și cronicile sale, încercînd să utilizeze expresii diferite 

în fiecare context, spre exemplu: „geniala acuilă a Nordului” (Eminescu, 

1980:85) în cronica [„Repertoriul nostru teatral”], „maistrul 

Shakespeare” (Ibidem:356) în articolul [„Convorbirile literare”], „vestita 

lebădă din Avon” (Ibidem:373) în consemnările care poartă numele 

dramaturgului sau „cel(ui) mai mare poet pe care l-au purtat pămîntul 

nostru” (Eminescu, 1989:23) în articolul [„Icoane vechi și icoane 

nouă”]. Cele mai multe cronici teatrale au fost realizate de Eminescu în 

timpul colaborării la ziarul „Curierul de Iași” și, în toate acestea, el îl 

evocă pe Shakespeare pentru a demonstra unicitatea lui și pentru a scoate 

în evidență faptul că operele sale vor rămîne mereu actuale, dar niciun 

actor nu se va putea ridica vreodată la înălțimea standardelor impuse 

pentru a putea transmite întreaga pleiadă de sentimente și emoții așternută 

în scris: „poate că n-a esistat autor mai tragic care să fie domnit cu mai 

multă singuritate asupra materiei sale, care să fie țesut cu mai multă 

conștiință toate firele operei sale ca tocmai Shakespeare” (Eminescu, 

1980:85), „[d]ramele lui Shakespeare și comediile lui Molière se vor 

putea reprezenta și peste mii de ani și vor fi ascultate cu acelaș viu 

interes, căci pasiunile omenești vor rămîne în veci aceleași.” (Ibidem:350)  

Demonstrînd influența lui Shakespeare asupra lui Eminescu și 

asupra generației care i-a succedat, am parcurs, practic, prima etapă 

menționată de Whitman la începutul eseului, și anume crearea unei 

atmosfere poetice care „hrănește” scriitorii și duce la dezvoltarea 

spiritului creativ care coboară asupra fiecărui artist în parte sub forma 

unei „ploi poetice”. În vederea demonstrării celui de-al doilea punct 

enunțat de Whitman pentru a forma un „ciclu” complet, trebuie să luăm în 

considerare modul în care aceste idei transmise de un scriitor sînt 

„reciclate” și reintegrate în „ciclul cosmic”. Și cum altfel am putea 

demonstra faptul că toate gîndurile, toate cuvintele și ideile au această 

continuitate altfel decît precizînd și influența lui Eminescu asupra 

generației sale și a celei care i-a urmat? Deși foarte mulți ar fi tentați să 

nege importanța ziaristicii eminesciene și să submineze autoritatea și 

valoarea ei, Monica Spiridon punctează foarte obiectiv faptul că 

Eminescu este o „[s]tea fixă a jurnalisticii noastre”(Spiridon, 2003:49), 
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așadar un călăuzitor și un profet ce „renaște simbolic o dată cu fiecare 

generație de gazetari – iluminînd-o revelator, în aceeași măsură în care se 

lasă iluminat de ea – dînd valoare emblematică faimoasei exclamații a lui 

Iorga care-i anunța destinul triumfal din secolul nostru: «Un nou 

Eminescu apăru»” (Ibidem:49). În afară de influențele exercitate asupra 

lui Iorga, Monica Spiridon precizează și influențele asupra  oratoriei lui 

Pîrvan care „poartă în memoria ei genetică rostirea sacerdotală, emfatică 

și gravă a predicatorului din amvon Eminescu” (Ibidem:45). Bineînțeles, 

acestea sînt doar cîteva dintre exemplele care ne ajută să demonstrăm 

faptul că, „[î]n istoria formală a literaturii noastre, gazetăria sa (a lui 

Eminescu) este un moment de răscruce, fixînd definitiv și dînd gir valoric 

unor structuri retorice perene, ce se vor regăsi, după el, în arta discursivă 

a veacului nostru.” (Ibidem:45) 

CONCLUZII 
Urmărind cele două laturi ale argumentației, putem afirma faptul 

ecocriticism-ul își găsește aplicabilitatea în publicistica eminesciană, mai 

ales datorită faptului că renumitul gazetar a fost un om cu extrem de mare 

sensibilitate față de societatea agrară și tot ce a expus el în secolul al 

XIX-lea a fost adecvat raportului om-natură, el observînd germenii unor 

probleme care se vor confirma în timp. În plus, luînd în considerare în 

special cea de-a doua parte a eseului, se poate constata faptul că 

terminologia ecocritică se poate extinde și în domeniul literar, indiferent 

de curentul sau epoca reprezentată.  
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The Reinterpretation of Eminescu’s Publishing Work from an 

Ecocritical Approach 
  

Abstract  

The aim of this essay is to offer an ecocritical analyses of 

Eminescu’s publishing work, taking into consideration the two branches 

of this critical approach: an objective side regarding the environment 

and a symbolic one which begins from the theory exposed by Whitman, 

according to which ideas and words are „recycled” from one generation 

to another. In what concerns the pragmatic side of ecocriticism, we will 

talk about some articles written by Eminescu in two newspapers of his 

time which prove his analytic and economic thinking and his power to go 

beyond the appearances of the harmful effects of deforestation and of 

extensive agriculture on the environment and, as well, on population. The 

second part of the paper reveals how Shakespeare influenced Eminescu 

and how the journalist influenced, in his turn, other generation of 

journalists. 

 

Key-words: ecocriticism, deforestation, global warming, recycling 

words, Shakespeare. 

 


