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PROF.DR. DUMITRU IRIMIA 
Universitatea „Al.I.Cuza” - Iaşi 

Eminescu şi „Convorbiri Literare” 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor  

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” 

Două sînt motivele pentru care ne-am oprit la acest subiect. Primul priveşte contextul în 

care ne aflăm. Relaţiile lui Eminescu cu revista Convorbiri Literare încep în primăvara lui 

1870, cînd poetul, în vîrstă de 20 de ani, era de mai puţin de un an student la Viena. Este 

aceasta vîrsta şi perioada marilor deschideri ale fiinţei. În această perspectivă a fost gîndit şi 

şi-a desfăşurat lucrările Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, fără întrerupere, în 

fiecare primăvară, timp de peste trei decenii. Al doilea motiv, legat şi de aniversarea a 140 de 

ani de la apariţia primului număr al revistei, priveşte noua direcţie poetică în literatura 

română, care începe, şi în poezie şi în proză, prin cele dintîi creaţii eminesciene publicate în 

Convorbiri literare. 

Corespondenţa cu redacţia revistei (mai exact, cu Iacob Negruzzi) şi evocările  lui 

George Panu, Amintiri de la „Junimea” din Iaşi (1908) şi Iacob Negruzzi, Amintiri din 

„Junimea” (1921), privind desfăşurarea şedinţelor Junimii în care s-au citit creaţiile 

eminesciene, reprezintă o cale importantă de acces deopotrivă la cunoaşterea personalităţii 

poetului, umană şi creatoare, şi la cunoaşterea reacţiei elitei culturale a societăţii româneşti la 

întîlnirea cu creativitatea acestuia. 

Corespondenţa se face la început prin Poşta redacţiei. Între numeroase răspunsuri de 

respingere, severe sau ironice: „Ne invitaţi a tăce numele, daţi-ne voie a tăce şi poezia”, „Aţi 

dorit a nu fi descuragiat? Pentru Dumnezeu!”, „După cum singură aşteptaţi: Pedeapsa arderii 

în foc a fost pronunţată şi executată.” (Negruzzi 1970: 411), „Dacă stînd la gura sobei aţi fi 

aruncat şi poeziile la foc în ce s-ar fi prefăcut chemicamente vorbind?” (Idem: 414), foarte rar 

apărea cîte unul favorabil. Răspunsurile pozitive, din 1 aprilie 1870: „D-lui Y.Z. Prea bine.Se 

va publica cît mai curînd.” (după primirea poeziei Venere şi Madonă) şi din 15 iunie, acelaşi 

an (după primirea poeziei Epigonii): „ Y.Z. Meritul poetic e incontestabil, chiar cînd nu ne-

am uni cu totul în idei. Mulţămiri sincere.”  puteau fi descifrate pînă la capăt numai de 

Eminescu; poetul semna scrisorile cu numele deja impus în paginile revistei Familia, dar 

ceruse să i se răspundă, public, în acest mod: „N.B. În caz de a-mi răspunde la corespondinţa 

Redacţiunei, veţi bunăvoi a o face fără loc şi nume sub cifra: Y.Z.” (Eminescu, Opere, vol. 

XVI: 34). 

În scrisorile cu care îşi însoţea creaţiile trimise, Eminescu părea să lase redacţiei 

libertatea de a interveni în text înaintea publicării lor.  

„Veţi vedea din stîngacele schimbări – scrie Eminescu în scrisoarea din 4.IX.1870, o 

dată cu trimiterea basmului Făt Frumos din lacrimă, publicat în numerele din 1 şi  15.XI. 

1870 ale Convorbirilor - şi din neputinţa de-a corege esenţial pe Făt-Frumos că v-am spus 

adevărul. De-aceea, vă rog, mai citiţi-l dv. şi ştergeţi ce veţi crede că nu se potriveşte, că eu 

nici nu mai ştiu ce se potriveşte şi ce nu!” (Idem: 35); „Apoi vă mai trimit nişte versuri de-ale 

mele. Bune simt că nu sînt; poate însă să nu fie cu desăvîrşire rele. Ştergeţi ce vi se va părea  

bun de şters.” (în scrisoarea din 11 febr.1871, însoţind poezia Mortua est!... publicată în 

Convorbiri din 1 martie 1871) (Ibidem: 39). 

În formulările prin  care se lasă această libertate recunoaştem manifestări ale tensiunii 

permanente a fiinţei poetului în căutarea structurilor impuse din interior de sensul poetic în 
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proces de constituire: 

„Mi se pare că strofa a treia nu se prea potriveşte cu întregul. Se poate cum că numai mi 

se pare; se poate cumcă şi  multe altele mi s-or fi părînd bune şi-or fi rele; în fine ceea ce nu 

se va potrivi puteţi şterge în bună voie. În caz de-a şterge strofa treia, apoi veţi fi bun de-a 

corege într-a patra zidea în zidind: „Eliad zidind...” Omiţînd strofa a treia, ar suna mai bine 

cores astfel.” (în scrisoarea din 17 iunie 1870, expediată după trimiterea poemului Epigonii, 

publicat, fără modificări, în Convorbiri literare , din 15 august 1870) (Ibidem: 34); „Eu nu vă 

trimit acum decît nişte nimicuri neînsemnate, căci pentru de-a corige şi a da o formă mai 

omenească unor operate mai întinse îmi trebuie şi timp şi dispoziţiune. Dacă cele ce v-alătur 

de la mine ar fi rele, nu vă jenaţi defel şi aruncaţi-le în foc.” (Scrisoarea din16 mai 1871, la 

trimiterea poeziilor Înger de pază şi Noaptea, publicate în numărul din 15 iunie 1871). 

Peste cîţiva ani, în 1878, Eminescu va concepe, într-un alt ton, o scrisoare către Iacob 

Negruzzi, prin care cere imperativ tipărirea poeziilor sale fără nici un fel de modificări: 

„Eu sînt scriitor (poet) de ocazie şi, dacă am crezut de cuviinţă a statornici pe hîrtie 

puţinele momente ale unei vieţi destul de deşerte şi de neînsemnate e un semn că le-am crezut 

vrednice de aceasta..Dacă forma pe care ele a-mbrăcat-o e vrednică de rîs, veţi concede că nu 

aceasta a fost intenţia mea şi c-atunci e mult mai bine ca să nu se publice niciodată. În orice 

caz eu n-am vrut să le dau o formă ridiculă şi, dacă sînt greşeli, eu din parte-mi am cîntărit 

orice cuvînt. 

Deci trimit această coală de versuri făcînd trei rugăminţi cît se poate de stăruitoare, a 

căror împlinire voi privi-o totdeuna ca un deosebit semn de prieteşug (prietenie). 

1.Să nu se schimbe nimic(o iotă) din ceea ce am scris, căci, îndată ce ies tipărite cu 

iscălitura mea, răspunderea greşelelor mă priveşte pe mine; 2. Să se tipărească tuspatru 

deodată ; 3. să nu aibă în marginile putinţii, nici o greşală de tipar.” (Ibidem, p.348). 

Se pare că poeziile au fost trimise fără această scrisoare. Au fost publicate, însă, aşa 

cum a dorit poetul, toate patru: Povestea codrului, Povestea teiului, Singurătate, Departe 

sînt de tine, în acelaşi număr din Convorbiri literare: 1 martie 1878. 

Exigenţa publicării celor patru poeme împreuna era impusă de întemeierea lor pe 

acelaşi nucleu semantic- iubirea – dimensiune esenţială a fiinţei umane – în diferite ipostaze, 

cu o legătură semnificativă între ele. Celelalte două exigenţe – chiar dacă exprimarea lor nu 

va fi ajuns la destinatar – dau mărturie despre nemulţumiri tăcute ale poetului, determinate de 

tipărirea creaţiilor sale cu greşeli de tipar. S-a întîmplat aşa în publicarea basmului Făt 

Frumos din lacrimă, unde se tipăreşte „... înspre sară ajunse la castelul generalului” în loc 

de „... înspre sară ajunse la castelul Genarului” (Cf. Eminescu Opere, vol. VI: 615) sau a 

poeziei Noaptea în care imaginea „Pîn-eşti clară ca o rouă” este transcrisă „Pîn-eşti clară ca 

o roză”. În această variantă, cu o imagine deloc „eminesciană”, este retipărită poezia de 

B.P.Hasdeu în Columna lui Traian (din 28 iunie 1871), la rubrica Varietăţi, rubrică orientată 

spre discreditarea direcţiei noi anunţată de Titu Maiorescu: „... şi pentru ca toată lumea să 

vadă ca ce fel de poezie anume este noua direcţie (subl.aut.) a „Convorbirilor Literare”, vom 

reproduce din ele în fiecare număr al „Columnei lui Traian” sub modesta rubrică a 

„Varietăţilor” cîte o mustră din muza d-lor al-de Bodnărescu, Eminescu, Pogor, Iacob 

Negruzzi, Matilda Kugler etc.” (Cf. Eminescu Opere, I: 317). 

Privită din perspectiva acestor exigenţe, ediţia Maiorescu a poeziilor lui Eminescu – 

ediţie de consacrare – ar fi trebuit să fie pentru poet o sursă de grave nemulţumiri. 

Deosebirile între textul eminescian şi forma tipărită în volumul de Poesii, publicat  la Socec 

& Comp, în 1884, înregistrate de Petru Creţia, într-o Notă asupra ediţiei facsimilate, tipărită 

în 1989, la Editura Academiei, sînt, cele mai multe, „greşeli de tipar”, dar pe lîngă acestea 

există altele cu motivări diferite. Şi unele şi altele, însă, au consecinţe negative asupra 

dezvoltării/ receptării sensului creaţiilor şi asupra recunoaşterii poeticii specific eminesciene. 

Sînt fără îndoială greşeli de tipar, de exemplu, termenul chiot pentru chicot în Venere 
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şi Madonă, semn esenţial pentru transfigurarea profanului în sacru: „Din demon făcui o 

sfîntă, dintr-un chicot (chiot) simfonie”, ţarina în loc de ţărîna, în Epigonii, definitoriu 

pentru înţelegerea limbajului poetic în funcţie ontologică, prin semantica sa foarte bogată, în 

limba română, cu deschideri spre sacru şi spre metafizic: „Strai de purpură şi aur peste 

ţărîna (ţarina) cea grea.” Termenul moartea în loc de mintea în poemul Se bate miezul 

nopţii... anulează logica internă a imaginarului şi a semnificării poetice. Aceeaşi consecinţă 

are „pierderea” adverbului de negaţie nu în structura originară a versului „Să cer a tale 

daruri genunchi şi frunte nu plec” din Rugăciunea unui dac ş.a.m.d. 

Motivări diferite au condus la eliminarea versului „Şi cum vin cu drum  de fier” din 

poezia Doină, anulîndu-se o rimă şi o componentă importantă în procesul de semnificare: 

„De la Turnu-n Dorohoi / Curg duşmanii în puhoi / Şi s-aşează pe la noi; / Şi cum vin cu 

drum de fier, / Toate cîntecele pier” şi la înlocuirea titlului originar (cu funcţie poetică de 

neignorat, totuşi) Povestea teiului cu Făt Frumos din tei, titlul unui poem publicat în 

Convorbiri Literare dar neinclus în volumul de Poesii. S-a încercat motivarea excluderii din 

volum a poemului din 1875, Făt Frumos din tei, prin statutul de variantă depăşită de poemul 

Povestea teiului din 1878. În acest caz, nu se mai explică, însă, de ce Titu Maiorescu include 

în ediţia sa, alături de Mai am un singur dor, alte trei variante, nici una din cele patru 

„variante” nefiind publicate de poet. Alte discuţii comportă poemul Luceafărul, publicat mai 

întîi în Almanahul Societăţii Academice Social-Literare „România –Jună” de la Viena, în 

1883, reprodus întocmai în Convorbiri Literare, din august acelaşi an, şi publicat cu 

modificări semnificative în ediţia Maiorescu. 

* 

În acelaşi an în care concepe scrisoarea  invocată mai sus către I.Negruzzi, privind în 

esenţă raportul dintre redacţie, creator şi creaţie, Eminescu respinge în ziarul Timpul (din 19 

februarie 1878) atacurile numeroase împotriva Junimii, printr-un amplu articol, în care relevă, 

în stilul său ferm, concomitent cu distingerea necesară a planurilor, rolul fundamental al 

Junimii şi al revistei Convorbiri Literare în dezvoltarea culturii române moderne: 

„Nici în o parte a vieţii noastre zăpăceala nu a fost atît de mare ca în lucrarea literară. 

Nu mai ştiam noi înşine ce va sa zică a vorbi şi a gîndi româneşte; cuvintele român, 

româneşte şi naţiune îşi pierduse înţelesul hotărît.Chemaţi şi nechemaţi se îmbulzeau asupra 

unui cîmp, care ar trebui să rămîie rezervat numai pentru capetele mai alese ale poporului, şi 

nu mai eram în stare să facem deosebire între ceea ce este bun şi ceea ce este rău. 

În mijlocul acestei zăpăceli cîţiva oameni, cumpătaţi şi purtaţi de bunul simţ firesc, 

statornicesc principiul că toate încercările de a înainta în lucrarea noastră literară vor rămîne 

zadarnice, dacă nu ne vom întoarce la temeliile fireşti, la tradiţiunile, la limba, la felul de a 

vedea şi la tendenţele poporului român. Pe baza acestui principiu se începe noua lucrare, al 

cărei organ sînt „Convorbirile literare” şi a cărei putere este iubirea de adevăr. Niciodată nu 

au fost nişte oameni combătuţi pentru lucrarea lor cu atîta asprime ca şi aceşti apărători ai 

romanităţii noastre literare şi niciodată o foaie nu a fost atît de urîtă ca şi „Convorbirile 

literare”. Francmasoni, cosmopoliţi, germanizatori, vrăjmaşi ai limbei şi ai naţionalităţii 

române...Ce nu au fost numiţi aceşti oameni ? de ce nu au fost bănuiţi ? de ce nu au fost 

învinovăţiţi? 

             [..............................................................................................]  

Astăzi chiar combătînd pe întemeietorul „Convorbirilor literare”, nimeni nu mai 

cutează să combată principiile, în virtutea cărora această foaie a putut ajunge la stabilitatea 

lucrării literare; astăzi nimeni nu mai poate pune la îndoială că această foaie în limbă, în stil şi 

în concepţiuni este adevărata expresie a spiritului românesc; astăzi „Convorbirile literare” au 

ajuns a fi recunoscute de ceea ce au fost totdauna, de organ al oamenilor hotărîţi a conserva 

bazele naţionale în lucrarea noastră literară şi de a înainta cu pas bine chibzuit pe aceste 
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baze.” (Eminescu 1970: 256-257). 

Se recunoaşte, în mod implicit, în acest profil relevat de poet, continuitatea Dacia 

literară – Convorbiri Literare. Tocmai pe fondul acestei continuităţi, Junimea şi revista 

Convorbiri literare pun bazele Noi direcţii în mişcarea literară românească. 
 

În studiul lui Titu Maiorescu Direcţia nouă în poezia şi proza română, din 1872, Titu 

Maiorescu îl situa, în partea consacrată poeziei, pe Eminescu între Alecsandri şi Samson 

Bodnărescu: „Cu totul osebit în felul său, om al timpului modern, deocamdată blazat în cuget, 

iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate, pînă acum aşa de puţin 

format ne vine greu să-l cităm îndată după Alecsandri, dar în fine poet, poet în toată puterea 

cuvîntului, este d. Mihail Eminescu.” (Maiorescu 1966: 90). 

Partea consacrată prozei priveşte literatura ştinţifică. Facem această precizare, pentru că 

adevăratul deschizător al unei noi direcţii în literatura română, în poezie şi în proza artistică, 

este Eminescu prin noua poetică pe care se întemeiază chiar primele creaţii publicate în 

Convorbiri Literare, Epigonii, pentru poezie, Sărmanul Dionis, publicat în Convorbiri 

Literare, şi nuvela Cezara, în Curierul de Iaşi, pentru proză. 

Eminescu este integrat de Titu Maiorescu în Direcţia nouă, plecînd de la trei creaţii 

publicate în Convorbiri literare. În cuprinsul ediţiei din 1883 nu reţine nici una din poeziile 

publicate înaintea anului 1870. O comparaţie oricît de sumară între aceste prime creaţii şi cele 

publicate anterior în Familia relevă o ruptură radicală în creaţia eminesciană iar aceasta 

reprezintă şi ruptura de model din poezia românească. În acelaşi timp e de observat, acum că 

avem tipărită toată creaţia eminesciană, că ruptura cuprinde numeroase alte creaţii 

eminesciene anterioare anului 1870 sau din acest an, dar nepublicate (Lida, Cînd marea, 

Ondina, La moartea lui Neamţu, Într-o lume de neguri... etc.). Faptul acesta vorbeşte, pe de 

o parte, despre coexistenţa tensionată în fiinţa poetică eminesciană a două moduri de a fi ale 

poeziei, pe de alta, despre cunoaşterea de către Eminescu a orizontului de aşteptare în 

receptarea curentă a poeziei şi totodată a exigenţelor/ imperativului de a găsi răspuns la 

întrebări privind funcţia poeziei pentru integrarea ei în procesul de dezvoltare a societăţii 

româneşti. 

În diferite grade aceste întrebări sînt prezente atît în poezia acestor ani, publicată în 

Convorbiri literare sau lăsată între manuscrise, cît şi în corespondenţa poetului, în 

publicistică, în toate modurile de implicare în problemele societăţii româneşti. „Dacă e vo 

fericire  pentru care vă invidiez într-adevăr – îi scria lui Negruzzi studentul Eminescu de la 

Viena într-o scrisoare încărcată de întrebări privind fiinţa umană, naţionalitatea etc. – apoi  e 

aceea că puteţi găsi în lucrările literare mulţămirea aceea pe care realitatea nu v-o poate da. 

La mine e cu totul dimpotrivă. Într-un pustiu să fiu şi nu mi-aş putea regăsi liniştea.” 

(Eminescu Opere, vol. XVI: 35). Neliniştea interioară – trăsătură definitorie a fiinţei poetului 

– îşi are originea deopotrivă în întrebări privind realitatea istorică, pe care şi le va asuma în 

toate momentele, şi în întrebări privind creativitatea poetică, esenţa şi rostul poeziei.  

În perioada corespondenţei, poetul-student, implicat în pregătirea manifestărilor de la 

Putna, trimite lui Negruzzi o Notiţă asupra proiectatei întîlniri la mormîntul lui Ştefan cel 

Mare. Publicată în Convorbiri Literare din 15 sept.1870, „notiţa” relevă maturitatea cu care 

este gîndită de către studenţii români de la Viena această întîlnire: „Dacă esteriorul acestei 

festivităţi are să fie de un caracter istoric şi religios, interiorul ei – dacă junimea va fi 

dispusă pentru aceasta – are să cuprindă germenii unei dezvoltări organice, pe care spiritele 

bune o vroiesc din toată inima. Ca lucrarea  noastră în viitor să constituie un singur 

organism, normal şi fără abatere, e, se-nţelege de sine, un ideal a cărui împlinire nu e decît 

problematică; însă puţinul ce ar putea rezulta dintr-o încercare de a organiza viaţa viitorului 

însemnează totuşi mai mult decît nici o încercare spre aceasta.” (Opere, vol. IX: 98). Alte 
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aspecte privind semnificaţia serbărilor de la Putna, sînt integrate de Eminescu – în  scrisoarea 

deschisă adresată, în ziarul Românul din 15 august 1871, Domnului Dumitru Brătianu, care 

apreciase, în acelaşi ziar, la 23 iulie 1871, însemnătatea manifestării pentru dezvoltarea 

viitoare a poporului român – într-o înţelegere complexă a raportului dintre fiinţa umană şi 

istoria popoarelor: „Dacă însă serbarea s-ar întîmpla într-adevăr să aibă acea însemnătate 

istorică pe care i-o doriţi d-voastră, dacă ea ar trebui să însemne piatra de hotar ce desparte 

pe planul istoriei un trecut nefericit de un viitor frumos, atunci trebuie să constatăm tocmai 

noi, aranjatorii serbării, cum că meritul acesta, eroismul acestei idei, nu ni se cuvine nouă. 

Dacă o generaţiune poate avea un merit, e acela de a fi un credincios aginte al istoriei, de-a 

purta sarcinile impuse cu necesitate de locul pe care-l ocupă în lănţuirea timpilor.Şi istoria 

lumii cugetă - deşi încet, însă sigur şi just: istoria omenirii e desfăşurarea cugetării lui 

Dumnezeu. [...] În viaţa unui popor munca generaţiunilor trecute, cari pun fundamentul, 

conţine deja în ea ideea întregului. Este ascuns în fiecare secol din viaţa unui popor 

complesul de cugetări cari formează idealul lui, cum în sîmburele de ghindă e cuprinsă ideea 

stejarului întreg. De aceea, dacă serbarea întru memoria lui Ştefan va avea însemnătate, 

aceea va fi o dovadă mai mult că ea a fost cuprinsă în sufletul poporului românesc şi s-a 

realizat pentru că a trebuit să se realizeze.” (Idem: 99). 

În aceiaşi ani studentul Eminescu intervine în dezbaterile din presă privind  problemele 

teatrului naţional, printr-un articol, publicat în Familia, Repertoriul nostru teatral, în care 

face un examen critic extrem de sever atît al dramaturgiei româneşti: „Un domn colaborator 

al Familiei a spus d.e. cum că lucrul ce ni trebuie înaintea tuturora este un loc din care să ni 

şoptească geniul naţional. Să ni şoptească geniul naţional! Bine!...Dar ce? Pantru ca să 

şoptească, trebuie înainte de toate să aibă ce şopti.” (Eminescu 1970: 143). (Nu sînt iertaţi 

nici Alecsandri sau Bolintineanu; între excepţii, drama lui Hasdeu Răzvan Vodă), cît şi al 

repertoriului (în care şi-ar găsi locul drame de Shakespeare sau V. Hugo).Criteriul de 

apreciere: dramturgii să fie scriitori naţionali („Prin aceasta nu voi să zic cum că naţionali 

româneşti, ci naţionali în genere, autori adecă de aceia cari înţelegînd spiritul naţiunii lor, 

să ridice prin şi cu acest spirit pe public la înălţimea nivelului lor propriu.” – Idem: 148), iar 

dramele să se caracterizeze prin complementaritatea valorilor estetică şi etică. 

* 

Întrebările privind creativitatea poetică, pe de o parte, tensionează, adîncesc şi dau o 

altă identitate problemelor realităţii istorice, pe de alta, deschid perspective noi în conceperea 

esenţei şi funcţiei poeziei. În corespondenţa cu Negruzzi, Eminescu îi scrie despre două 

proiecte, un roman, Naturi catilinare (scris. din 6 februarie 1871, 16 mai 1871) şi „un tablou 

dramatic a cărui figură principală e: Andrei Murăşanu.” (scris din 16 mai 1871). 

Primul proiect, devenit ulterior romanul Geniu pustiu, rămas neterminat, este – 

strategie narativă – transcriere a unui manuscris, „manuscriptul biografiei lui Toma Nour” 

(Opere vol. VII: 186). Într-un prim incipit al romanului, cu funcţie metapoetică, în care 

romanul  e definit „metafora vieţii” (Idem: 177), naratorul, în dialog cu cel ce avea să se 

prezinte „Mă numesc Toma Nour”, interpretează, prin vocea acestui „om pe care-l cunoşteam 

fără a-l cunoaşte”, raportul omenire-naţiune, prin imaginea unei „prisme cu mii de culori” şi 

a unui „curcubeu cu mii de nuanţe”. „Naţiunile nu sînt decît nuanţele prismatice ale 

omenirii.” (Ibidem: 180). 

Cel de al doilea proiect va cunoaşte, în sine, repetate reluări şi diverse dezvoltări şi va 

construi perspectiva definitorie în care se înscriu întrebările şi răspunsurile sau ipotezele de 

răspuns privind creativitatea poetică. Să observăm, mai întîi, că figura lui Andrei Mureşanu 

se află în acelaşi timp în centrul unui poem „în lucru” (aşa cum rezultă din scrisoarea trimisă 

lui Negruzzi la 16 mai 1871: „Dacă titlul nu vă răpeşte a priori (subl. M. E.) gustul de a 

arunca o privire în acest tablou , vi l-oi trimite c-o ocaziune viitoare, de veţi crede că 
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obiectul său nu-l exclude dinainte de la critică şi publicare. Dacă n-ar fi să fie, atunci va sta 

unde-a mai stat şi pîn-acuma – în fundul lăzii mele.” (Opere vol. XVI: 40) şi într-o strofă din 

poemul Epigonii, publicat în Convorbiri literare, în august 1870: „Mureşan scutură lanţul 

cu-a lui voce ruginită,/ Rumpe coarde de aramă cu o mînă amorţită”. 

Răspunsul dat la Poşta redacţiei, după primirea poemului Epigonii: "Meritul poetic e 

incontestabil chiar cînd nu ne-am uni cu totul în idei” reflectă poziţia Junimii şi a 

Convorbirilor literare, aşa cum rezultă din Amintirile lui Negruzzi: „... peste cîtva timp îmi 

trimise o a doua poezie intitulată Epigonii care iarăşi a făcut mare efect în societatea noastră 

din cauza frumuseţei versurilor şi originalităţii cugetării. Negreşit că în fond nu era cu putinţă 

să ne unim cu părerile lui Eminescu.O societate în care critica juca un rol aşa de însemnat nu 

putea considera ca autori de valoare pe Cichindeal, Mumuleanu, Prale, Bolliac etc.(...), dar 

ţiind seamă de talentul poetului, i-am publicat poezia chiar în fruntea Convorbirilor, unde 

apăreau versuri foarte rareori, numai în cazul cînd credeam că ele au o valoare deosebită.” 

(Negruzzi 1970: 214), precum şi din aprecierile lui Titu Maiorescu, în studiul Direcţia nouă 

în poezia română (1872): „Epigonii cuprind o antiteză foarte exagerată.Pentru a arăta 

micimea epigonilor, se înalţă peste măsură poeţii mai vechi, şi lauda ditirambică a lui 

Ţichindeal d.e. şi a lui Heliade cu greu va putea încălzi cetitorii mai critici de astăzi”. 

(Maiorescu 1966: 92). Din reacţia Junimii faţă de Epigonii reţinem deschiderea spre intuirea 

valorilor poetice autentice, dar totodată şi întîrzierea încă într-un orizont de aşteptare în care 

spiritul critic împiedică accesul la alte modalităţi de dezvoltare a actului poetic, atît din 

perspectiva raportului dintre creator şi creaţie, cît şi din perspectiva raportului dintre limbaj şi 

creaţie, adică a principiului poetic. 

Din prima perspectivă, esenţa „laudelor” aduse înaintaşilor – situarea „lucrării” 

acestora sub semnul sacrului prin armonizarea idee-expresie, „lumea bulgărului şi lumea 

ideii”, pe fondul armonizării etic-estetic – este lămurită de Eminescu însuşi în scrisoarea, din 

16 iunie 1870, către I.Negruzzi: „Dacă în Epigonii veţi vedea laude pentru poeţi ca Bolliac, 

Mureşan ori Eliade, acelea nu sînt pentru meritul intern a lucrărilor lor, ci pentru că într-

adevăr te mişcă acea naivitate sinceră, neconştiută, cu care lucrau ei. (...) Predecesorii 

noştri credeau în ceea ce scriau, cum Shakespeare credea în fantasmele sale (...).” (Opere 

vol. XVI: 34). Dintr-o perspectivă similară respinge, în articolul O scriere critică, publicat în 

Albina, în ian.1870, critica adusă de baronul „criticastru” D.Petrino lui Aron Pumnu, 

„personificarea unui principiu, sufletul – nemuritor neapărat – care a dat consistenţă şi 

conştiinţă naţională maselor şi a făcut din ele o naţiune.(...). Dacă apoi Lepturariul a 

exagerat în laude asupra unor oameni ce nu mai sînt, cel puţin aceia, mulţi din ei, au fost 

pioniri perseverenţi ai naţionalităţei şi ai Românismului – pioniri, soldaţi, gregari, a cărora 

inimă mare plătea mai mult decît mintea lor, e adevărat!” ( Eminescu 1970: 129-130). 

Cea de a doua perspectivă se articulează cu cea dintîi prin situarea operei înaintaşilor 

într-o epocă în care gîndirea (creatoare) şi cîntarea erau consbstanţiale: „verzi dumbrăvi cu 

filomele,/ Cu izvoare-ale gîndirei şi cu rîuri de cîntări.”, aceeaşi epocă în care este situată 

lumea din Venere şi Madonă: „Lume ce gîndea în basme şi vorbea în poezii”. Este o lume în 

care creativitatea implică gîndire mitică şi armonie muzicală. În această raportare îşi au 

originea principiile definitorii ale limbajului poetic în funcţie ontologică: semantizarea mitică 

şi armonia muzicală, prin care Eminescu deschide drum Direcţiei noi în poezia şi proza 

română; limbajul poeziei nu mai interpretează, prin structuri specifice, lumea existentă, ci,  

recuperîndu-şi esenţa originară, întemeiază lumi semantice autonome, prin care poezia îşi 

asumă funcţie revelatorie.  

Componente constitutive ale noii arte poetice – poetica vizionară – prezente în poemul 

Epigonii, orientează întreaga creaţie eminesciană. În pluralul voi din antiteza voi-noi: „Voi 

pierduţi în gînduri sînte, convorbeaţi cu idealuri /Noi cîrpim cerul cu stele, noi mînjim marea 

cu valuri,(...)// Rămîneţi dară cu bine, sînte firi vizionare”, trebuie să integrăm întrebările 
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eului poetic în legătură cu esenţa poeziei, cu rolul poeziei în deschiderea de perspective de 

răspuns la întrebări privind raportul dintre fiinţa umană şi fiinţa lumii, dintre creator şi creaţia 

sa. Poetul îşi caută locul între noi şi voi. Perpessicius, în discutarea variantelor poemului 

Epigonii, transcrie cinci strofe intitulate Maio din drama Mira (din aceeaşi perioadă), în care 

opoziţia voi-noi nu era încă definitivată; la persoana I, singular, regăsim amîndouă atributele 

definitorii, pentru voi: „Stau pierdut în gînduri triste, conversez cu idealuri” şi pentru noi: 

„Îmi cîrpesc cerul cu stele, îmi cîrpesc marea cu valuri.” (Opere vol. I: 292). În poezia La 

moartea lui Neamţu, din aceeaşi perioadă, integrarea explicită în poetica vizionară este 

definitivă, prin pluralul persoanei I: „În zădar ne batem capul, triste firi vizionare,/ Să citim 

în cartea lumii semne ce noi nu le-am scris” (Opere vol. IV: 46). Printr-un raport de 

intratextualitate, La moartea lui Neamţu – Memento mori, poezia se va impune ca singura 

cale sau calea regală prin care se poate accede la esenţa lumii: „Şi de-aceea beau păharul 

poeziei înfocate/ Nu-mi mai chinui cugetarea cu-ntrebări nedeslegate/ Să citesc din cartea 

lumii semne ce eu nu le-am scris” (Opere vol. V: 146). 

Esenţa poeziei este apartenenţa la sfera transcendentului. Imaginea îngerului din 

Epigonii: „Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate”, revine în poemul Mureşanu (varianta 

1876), în întrebările poetului ascet despre identitatea creaţiei sale, Chipul: „Un înger eşti, un 

suflet ce-i rătăcit de mult,/ Al cărui glas de noapte eu noaptea îl ascult?/ O, cine eşti?” 

(Opere vol. IV: 311) sau spre uimirea ipostazei similare din poemul iniţiatic Feciorul de 

împărat fără de stea / Povestea magului călător în stele: „Ea prinde chip şi formă, o formă 

diafanină,/ Înger cu aripi albe, ca marmura de pal.” (Opere vol. IV: 172), iar în Demonism 

dezvăluie opoziţia dintre lumea fenomenală, a aparenţelor, şi lumea esenţială: „Iar un înger... 

cel mai blînd,/ Îngenuncheat l-a lui picioare cîntă/ Pe arfa sa şi aerul roşeşte/ De voluptatea 

cîntecului său.../ Nu credeţi cum că luna-i lună. Este/ Fereastra cărei ziua-i zicem soare." 

(Opere vol. IV: 87). 

În poetica vizionară poezia este revelaţie; poemul este spaţiul sacru prin care se 

străpunge stratul de suprafaţă al lumii fenomenale, se deschid perspective spre stratul de 

adîncime şi se intră în comunicare cu Fiinţa Lumii. Imaginea din versul „Voi făceaţi valul să 

cînte” semnifică tocmai revelarea esenţei dinamicii Lumii, întemeiată pe principiul armoniei 

muzicale: valul este „instrumentul” prin care elementul acvatic, element primordial, îşi 

manifestă participarea la muzica profundă a lumii, iar versul „Ochiul vostru vedea-n lume de 

icoane un palat”  revelă dimensiunea sacră a Lumii, în originaritatea ei. 

Revelarea esenţei lumii implică un proces de descifrare a semnelor din Cartea lumii 

(de către fiinţa poetică) - încifrare în cartea poetului. Versurile „Ce e cugetarea sacră? 

Combinare măiestrită/ Unor lucruri n-existente; carte tristă şi-ncîlcită,/ Ce mai mult o 

încifrează cel ce vrea a descifra” trebuie integrate tot în modul de înţelegere a poeziei (care 

dezvoltă cu Eminescu o dimensiune metafizică), înţelegere reflectată, de altfel, şi într-un text 

rămas între manuscrise, Strîngerea literaturei noastre populare, foarte dens în abordarea 

problemelor esenţei creaţiei, în diferite ipostaze: „Adevărat cum că poezia nu are să 

descifreze ci, din contra, are să încifreze o idee poetică în simbolele şi hieroglifele imaginilor 

sensibile (...)” (Eminescu 1970: 47). Este atributul poeziei vizionare întemeierea de lumi 

semantice prin acest proces de descifrare-încifrare: „Rămîneţi dară cu bine, sînte firi 

vizionare,/ Ce făceaţi valul să cînte, ce puneaţi steaua să zboare,/ Ce creaţi o altă lume pe-

astă lume de noroi.”, lumi a căror esenţă trebuie să fie armonia întregului: „În capetele 

noastre de semne-s multe sume,/ Din mii de mii de vorbe consist-a noastră lume,/ Aceeaşi 

lume strîmbă, urîtă, într-un chip/ Cu fraze-mpestriţată, suflată din nispip./ Nu-i acea altă  

(subl. M. E.) lume, a geniului rod,/ Căreia lumea noastră e numai un izvod.../ Frumoasă, ea 

cuprinde pămînt, ocean, cer/ În ochi la Calidasa, pe buza lui Omer?” (Opere vol. IV: 289). 
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În strofa consacrată poetului Andrei Mureşanu: „Mureşan scutură lanţul cu-a lui voce 

ruginită/ Rumpe coarde de aramă cu o mînă amorţită,/ Cheamă piatra să învie ca şi miticul 

poet,/ Smulge munţilor durerea, brazilor destinul spune/ Şi bogat în sărăcia-i ca un astru el 

apune,/Preot deşteptării noastre, semnelor vremii profet.” se pot identifica amîndouă 

ipostazele poetului, între care se dezvoltă, tensionat, dialogul din interiorul fiinţei poetice 

eminesciene: (1) poetul – voce  a propriului neam, „profet al luminii”, în interiorul relaţiei 

poet-fiinţa naţională, şi (2) poetul orfic, în interiorul relaţiei fiinţa umană (creatoare)-fiinţa 

lumii. 

În prima ipostază, imaginarul păstrează legătura cu viziunea romantică, a poetului 

mijlocitor între umanitate şi divinitate: „Poeţii, filozofii unei naţiuni presupun în cîntec şi 

cuget înălţimile cerului şi-l comunică naţiunilor respective.” (Opere vol. VII: 180). Aceeaşi 

este ipostaza Poetului în Întunericul şi Poetul: „Tu crezi că eu degeaba m-am scoborît din 

stele / Purtînd pe frunte-mi raza a naţiunii mele? / Voi să ridic palatul la două dulci surori, / 

La Muzică şi Dramă...” (Opere vol. IV: 462), din Odin şi Poetul, într-o primă variantă 

poetică: „- Am răsărit din fundul Mărei Negre,/ Ca un  luceafăr am trecut prin lume,/ În 

ceruri am privit şi pe pămînt/ Şi-am coborît la tine, mîndre zeu,/(...)/ De vrei s-auzi cum 

viscoleşte-n arfa-mi/ Un cînt bătrîn şi răscolind din fundu-i/ Sunete-adînci şi nemaiauzite/ 

Ordonă numai (...)” (Idem: p.106) sau din „tabloul dramatic” Mureşanu din 1869, în care 

creaţia se relevă cale de salvare a fiinţei creatorului şi a fiinţei naţionale deopotrivă: „Să cînt 

cum leul rage?...Să cînt! (...)/ Odată încă-n viaţă să mă-nec în lumină,/ Să caut armonia a 

sferelor senină/ În inima-mi zdrobită...şi-apoi să mor...Să mor,/ (...) Eu voi cînta de fală ca 

leul ce-a învins,/ Iar tu luceşte pală al deşteptărei vis!/ (...)// (... Muzica melodramiză, încet, 

aria lui: Deşteaptă-te Române. – El o declamă încet şi expresiv.)” (Ibidem: 475-476).  

În cea de a doua ipostază, imaginarul relevă poetica vizionarismului, cu întemeierea de 

lumi semantice autonome, printr-un raport de consubstanţialitate între creativitatea umană şi 

creativitatea divină, prin revoluţionarea (în termenii J. Kristeva, La révolution du langage 

poétique) funcţionalităţii limbajului poetic şi privilegierea fanteziei. Versul „Strai de 

purpură şi aur peste ţărîna cea grea”  este imaginea trecerii limbajului de la funcţia de 

transfigurare a realităţii, prin metaforă – figură de stil, la funcţia de semantizare mitică, prin 

acţiunea principiului metaforic (cu recuperarea semanticii originare a prefixului meta – 

'dincolo de...', ca în meta-fizică). Epitetul de aur intervine în structuri semnificative pentru 

revelarea caracterului mitic al limbajului şi creativităţii poetice: „Poezia  suflet frumos/ 

Trandafirul ce creşte numai în potir de aur” (Opere vol. V: 636), în complementaritate cu 

visul: „Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur” (Opere vol. IV: 110) şi cu basmul: 

„Cînd posomorîtul basmu – vechea secolilor strajă –/ Îmi deschide cu chei de-aur şi cu-a 

vorbelor lui vrajă/ Poarta naltă de la templul unde secolii se torc” (Idem:  111), în procesul 

de întemeiere de lumi prin libertatea imaginaţiei: „Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei mîndre 

flori de aur,/ Alta unde cerci viaţa s-o tocmeşti precum un faur/ Cearc-a da fierului aspru 

forma cugetării reci.” (Ibidem: 110). 

În scrisoarea adresată lui Negruzzi o dată cu trimiterea poemului Epigonii, Eminescu, 

atent la răspunsurile date aspiranţilor la publicarea în revista ieşeană, comentează pe 

marginea răspunsului dat poetului V. Dem. Comentariul este semnificativ deopotrivă pentru 

atitudinea pe care poetul  o sugerează faţă de cei care se arată a nu fi lipsiţi de talent şi pentru 

rolul pe care îl atribuie Eminescu fanteziei în procesul de creaţie poetică: „Între 

corespondenţele redacţiunei am văzut un răspuns cătră V. Dem. Dacă e Vasile Dimitrescu 

acela căruia i-aţi răspuns, aş avea a vă aduce aminte că o respingere prea aspră îl poate 

face să se îndoiască de sine însuşi. Altfel veţi fi băgat de seamă cum că are mult talent, deşi 

fantazia îneacă reflecţiunea. Numai, drept vorbind, mama imaginelor – fantazia – mie-mi 

pare a fi o condiţiune esenţială a poeziei, pe cînd reflecţiunea nu e decît scheletul, care-n 

opere de artă nici nu se vede (...). La unii predomină una, la alţii alta; unirea amîndorura e 
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perfecţiunea, purtătorul ei – geniul.” (Opere vol. XVI: 34). Fantezia îşi impune suveranitatea 

mai cu seamă în ipostaza poetului orfic (în care principiul semantizării mitice şi al armoniei 

muzicale sînt consubstanţiale), reprezentat de Andrei Mureşanu şi de Feciorul de împărat fără 

stea şi dominînd lumea semantică din poemul Memento mori. Apropiat printr-o comparaţie 

de Orfeu, în Epigonii: „Cheamă piatra să învie ca şi miticul poet,/ Smulge munţilor 

durerea, brazilor destinul spune”, Mureşanu întrupează ipostaza poetului orfic în varianta 

din 1876 a poemului omonim. În desfăşurarea poemului dramatic se produce trecerea de la 

poetul revoltat împotriva întemeierii lumii pe domnia răului, la ipostaza poetului tensionat de 

întrebări privind condiţia fiinţei umane în raport cu fiinţa lumii. Ieşirea din prizonieratul lumii 

fenomenale se face prin intervenţia Somnului, a limbajului muzical al Firii şi a elementelor 

primordiale, care îi schimbă  firea originară: „Sună vînt prin frunzele uscate,/ Lună treci prin 

vîrfuri de copaci,/ Tu izvor întunecate,/ Într-un cîntec glasu-ţi să-l desfaci!// Lună! Soră! pe-a 

lui frunte stai şi farmăcă gîndirea,/ Să trăiască-n vremi cărunte/ Şi să-şi uite toată firea.” 

(Opere vol. IV: 304). De pe această treaptă, de asceză, călugărul intră în ipostază de poet 

orfic în comunicare cu Fiinţa lumii, prin cîntec. Prin rugăciunea-cîntec – (manifestare a 

fanteziei - închipuire a călugărului) ia fiinţă creaţia – Chipul: „Vin! eu vin / Sufletu-mi în 

vecia-i atras de-a ta chemare,/ Din noaptea nefiinţei înfiorat apare...” şi  totodată Dumnezeu 

reia întemeierea de noi lumi: „Chiar Dumnezeu ce-adie în ceru-i înflorit/ Ascultă blînda rugă, 

ce trece liniştit/ Prin nopţile-nstelate – o muzică de vis - ,/ Ce-inundă faţa-i veche c-un 

dureros surîs/ Şi inima-i bătrînă din nou o mai inspiră/ De cugetă lumi nouă – cum cugetă o 

liră/ Eternele-i armonii.../ Şi-acele cînturi pline de-amor, de inspirare, le îndreptai la mine/ 

Şi am urmat cîntării...” (Idem: 311-312). 

Aceeaşi ipostază ascetică a poetului orfic se regăseşte în Povestea magului călător în 

stele, unde, feciorului de împărat fără stea, pornit în călătorie de iniţiere în tainele lumii, i se 

dezvăluie consubstanţialitatea creativităţii sale cu creativitaea divină: „A pus în tine Domnul 

nemargini de gîndire.// (...) Astă nemărginire de gînd ce-i pusă-n tine/ O lume e în lume şi în 

vecie ţine.// Cum Dumnezeu cuprinde cu viaţa lui cerească/ Lumi, stele, timp şi spaţiu ş-

atomul nezărit,/ Cum toate-s el şi dînsul în toate e cuprins/ Astfel tu vei fi mare ca gîndul tău 

întins.” (Ibidem: 161-162). În condiţii de asceză: „În scorburi de părete  trăieşte-un biet 

călugăr (...)// Doarme pe-un pat de trenţe ce-i pus pe două scînduri” (Ibidem: 170) 

exprimate, în mod semnificativ, prin structuri amintind de condiţiile călugărului poet Maio 

(din laboratorul posibil al poemului Epigonii): „În chilia cea negrită stau călugăr mult sărac/ 

Şed lungit pe-un pat de trenţe şi drept perină un sac” (Opere vol. I: 292), creativitatea 

poetului orfic se întemeiază pe (şi semnifică) intrarea în comunicare cu Fiinţa Lumii: „Eu de 

pe stîlpul negru iau arfa de aramă,/ Arfa a cărei sunet e turbur, tremurat,/ Arfa care din 

pietre durerile le cheamă,/ Din stîncile stîrpite, din valu-nfuriat...// Şi cînt...Din valuri iese 

cîte o rază frîntă/ Şi pietrele din ţărmuri îmi par a suspina./ Din nori străbate-o rază 

molatecă şi blîndă,/ O rază diamantă cu-albeaţa ei de nea.// Şi raza mă iubeşte, mîngîie a 

mea frunte/ Cu-a ei lumină blîndă – o muzică de vis/ Din aer şi din mare cîntului meu 

răspunde,/ Cîntec născut din ceruri şi-al mării crunt abis.// La mijlocul de aer, în sfera de 

lumină,/ Din frunte-mi se retrage raza cea de cristal,/ Ea prinde chip şi formă, o formă 

diafanină,/ Înger cu aripi albe, ca marmura de pal.” (Opere vol. IV: 172) Rezultînd din 

cîntarea-fantezie întemeietoare, (imaginaţia – „raţiunea în libertate” în termenii lui J. P. 

Sartre), nebunie, în interpretarea magului, asumată de poetul orfic: „– Şi dac-ar fi ce-mi 

pasă? Chiar pala nebunie/ Se poate că trezită a-nfipt ochii cumpliţi/ În fruntea-mi veştezită, 

în creieri rătăciţi/(...) Fie aşa – eu nu zic... Şi totuşi nebunia/ Cum e, cu chipul dulce cu care 

m-a coprins/ Îmi place – cum îmi place visul de raze nins,/ Îmi place cum îmi place o umbră 

argintie” (Idem: 174), creaţia (întemeiată pe fantezie) respinge cugetarea rece, care nu are 

acces la esenţa lumilor întemeiate prin dimensiunea imaginantă a fiinţei umane  şi, în 

consecinţă, le poate distruge: „Tu cugeţi. Cugetarea cu raze reci pătrunde/ Loveşte chipul 
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dulce creat de fantazie/ Şi acest chip devine palid ca o stafie/ Şi-ndată ce-l priveşti tu el stă 

să se confunde/ Cu locul de-unde vine, cu norii ori cu unde.” (Opere vol. IV: 174). 

Se integrează în poetica vizionară şi nuvela Sărmanul Dionis (precum şi Cezara), 

receptată la Junimea, într-un anume sens, în acelaşi mod ca şi primele creaţii poetice. Critica 

adusă poemului Epigonii a privit doar „laudele exagerate aduse înaintaşilor”, „antiteza 

exagerată”, recunoscîndu-se, însă „frumuseţea versurilor/ limbajului” şi „originalitatea 

cugetării”. „Originalitatea cugetării”, căreia îi adăugăm originalitatea limbajului, o înţelegem, 

în discuţia de aici, ca originalitatea noii poetici. Iacob Negruzzi, mai întîi, Titu Maiorescu, 

apoi, au perceput în creaţiile trimise de Eminescu creativitatea unui mare poet, dar nu şi 

esenţa profund nouă a acesteia. La fel vor fi stat lucrurile cu nuvelele sale. Titu Maiorescu 

intuieşte de îndată valoarea de excepţie a nuvelei Sărmanul Dionis. „Astă seară - evocă G. 

Panu seara de 1 septembrie 1872 - avem lectură, Eminescu citeşte o nuvelă; Maiorescu, care 

a cetit-o, spune că-i o capodoperă.” (G. Panu 1998: 70), mai puţin în ce constă această 

valoare. Nuvela va stîrni nedumeriri pe tot parcursul lecturii ei, aşa cum rezultă din aceeaşi 

carte de amintiri a lui George Panu, care notează şi îngrijorarea lui I.Negruzzi privind 

reacţiile posibile ale cititorilior după publicarea ei în Convorbiri Literare (semn acesta că 

personalitatea lui Eminescu se impusese de-acum definitiv): 

„Dl. Iacob Negruzzi (...) începu a tuşi tare şi repetat, făcînd din ochi şi din mîini semne 

disperate, că nu este chip de înţeles ceva, şi, aplecîndu-se spre Xenopol, care era lîngă d-sa, 

zise: 

- Ce fac eu cu cititorii Convorbirilor, cînd voi publica nuvela aceasta? Au să-mi 

întoarcă toţi înapoi revista. [......] 

Dl. Iacob Negruzzi repeta necontenit: 

Ce au să zică cititorii Convorbirilor?” (Idem: 73). 

În Procesul-verbal asupra desfăşurării lecturii şi receptării nuvelei, A. D. Xenopol 

notează: „Asupra acesteia D. Pogor şi Maiorescu observă că sfîrşitul şi modul dezlegărei nu 

corespunde cu caracterul întregei scrieri. Se primeşte pentru a se tipări.” (Eminescu Opere, 

vol. VII: 337). Sfîrşitul nuvelei (primul sfîrşit, căruia poetul îi va adăuga apoi un citat din 

Gautier, care îl întăreşte pe cel dintîi într-un  sens special) este o aglomerare de întrebări, care 

îşi au nucleul în întrebarea: „Cine este omul adevărat al acestor întîmplări, Dan ori Dionis?” 

(Idem: 113). Ipoteza de răspuns formulată de narator deschide drum tocmai către înţelegerea 

poeticii nuvelei, care se cere receptată din perspectiva dimensiunii imaginante a fiinţei 

umane, cu abandonarea absolutizării instrumentelor raţiunii: „Mulţi din lectorii noştri vor fi 

căutat cheia întîmplărilor lui în lucrurile ce-l încunjurau (...) în fine, cu fiorul cauzalităţii în 

mînă (subl.ns.), mulţi vor gîndi a fi ghicit sensul întîmplărilor lui, reducîndu-le a simple vise 

a unei imaginaţii bolnave.” (Ibidem). 

Este aceasta aceeaşi perspectivă din care se instituie, în Povestea magului călător în 

stele, opoziţia între fantezia (creatoare) a poetului călugăr şi cugetarea critică a magului. 
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MARIUS LOBONŢIU  
Anul III, Cluj 

Natura şi indecidabilul în poezia Demonism 

Lucrarea de faţă urmăreşte să ilustreze un moment aparte al evoluţiei viziunii 

eminesciene din a doua etapă de creaţie, înspre adoptarea unui model cosmologic de tip 

kantian. Ipoteza de la care vom porni este similaritatea de structura a viziunii din postuma 

Demonism cu o porţiune a eticii lui Descartes, analogie care poate contribui la înţelegerea 

mecanismului răzvrătirii de tip titanian, în conjunctură cu o valenţă aparte a naturii, ca şi 

concept, în imaginarul poetului. Aici, transformarea demiurgului în pură inteligenţă 

mecanică, abstractă (Ioana Em. Petrescu 1994: 8) nu este pe deplin încheiată; creatorul este 

încă prezent, înfăţişat, pentru început, într-o ipostază a plenipotenţei, într-un cadru paradisiac, 

apoi relevat drept un Ormuz malefic, plictisit în marea-i singurătate (Ibidem: 71), creator 

involuntar, excedat de propria creaţie. În opoziţie cu acesta, se conturează o imagine a naturii 

ca zonă compensativă într-un sens diferit de cel determinat de constructele onirice ale 

ipostazei geniului. 

Deşi nu poate fi probată existenţa unui contact direct al lui Eminescu cu scrierile lui 

Descartes, considerăm că similarităţile structurale sînt semnificative. Admiţînd chiar că 

poetul a intuit doar concluziile filosofului, sistemul pe care îl împart are apendice conceptuale 

indispensabile (precum cele ale liberului arbitru şi apriorismului), iar poziţia lor în fiecare 

dintre constructe (poetic si filosofic) e necesară şi, deci, semnificantă, prin faptul că indică o 

divergenţă a scopurilor şi, în cele din urmă, a viziunilor celor doi. 

Pentru Descartes, neadecvarea voinţei la intelect e sursa răului: „Voinţa fiind cu mult 

mai amplă şi mai întinsă decît intelectul (...) o extind şi la lucruri pe care nu le înţeleg, care 

fiindu-mi în sine indiferente, ea se rătăceşte cu extremă uşurinţă, şi alege răul în locul binelui, 

sau falsul pentru adevăr. Ceea ce face ca să mă înşel şi să păcătuiesc.” (René Descartes 1997: 

76). La fel, în textul eminescian, omul apare înzestrat în mod fatal cu o voinţă nemărginită, a 

cărei manifestare e dorinţa insaţiabilă de putere; iar forma ignoranţei umane (a răului, în cele 

din urmă) e neadecvarea la propria condiţie: 
Făcuţi sîntem  

După asemănarea-acelui mare  

Puternic egoist  

[…] 

Dorinţa de mărire şi putere,  

Dorinţa de a fi ca el în lume:  

Unici. Şi această dorinţă,  

Temei la state, naţiuni, şi cauza  

Războaielor cumplite, care sînt  

Paşii istoriei, acest e... răul.  
[…] 

Viaţa, sufletul, raţiunea  

— Scînteia care o numim divină —  

Ne face a ne înşela asupra firii  

Şi-a n-o-nţelege... 

Captiv al dorinţei de putere şi în mod necesar lipsit de ea, omul e condamnat la o soartă 

tragică, sau ironică: 

Dar în zadar, căci sîntem după chipul  

Şi-asămănarea lui. Noi sîntem răi  
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Fără de-a-avea puterea lui. Răi putem fi  

Mai ca şi el — dară din neputinţă  

Se naşte ironia vieţii noastre.  

În sistemul cartezian, fiinţa supremă e în mod necesar bună, din moment ce voinţa poate 

fi privită drept darul liberului arbitru şi, mai important, neştiinţa e contrabalansată de intuiţiile 

binelui şi a ideilor înalte sădite apriori în intelectul uman de către creator. În Demonism, însă, 

provenienţa acestora e diferită: 

   Este un ce măreţ în firea noastră,  

Dar acel ceva nu din noi răsare.  

O moştenim de la Titanul mort,  

De la pămînt, în care ne nutrim.  

de asemenea: 

   În van pămîntul mort ne-nspiră cîteodată  

Din sîntul suc al stinsei sale vieţe  

Gîndiri de-o nobilă, naltă răscoală:  

Întoarcerea la fire şi dreptate.  

sau: 

Atuncea cînd ne naştem, răsăriţi  

Abia din carnea vechiului Titan,  

Noi sîntem buni — pînă sîntem copii.  
   […] 

El ne-a şi pus, bătrîn-duiosul tată,  

Adînc în suflet o dorinţă dulce  

Şi de-ntrebăm aceast-enigmă scumpă  

Ce însemnează şi dacă voim  

A o pricepe, ea răspunde: pace.  

Singura diferenţă, aşadar, dintre cele două sisteme e sursa apriorismului; dacă pentru 

Descartes provenienţa lui dinspre creator e chiar garanţia benevolenţei acestuia, faptul că în 

textul eminescian ea provine dinspre natura indică, pe de o parte, nonimplicarea sau apatia 

zeului faţă de condiţia propriei creaţii şi, totodată, existenţa unei imagini a naturii care diferă 

atît de rousseauism cît şi de propensiunea romantică pentru natură ca spaţiu. 

Aşadar, capacitatea de a intui binele nu a fost oferită oamenilor de creator, ci de către 

instanţa non-personală şi non-actantă a naturii, a cărei manifestare esenţială e tocmai 

influenţa. În acest sens, existenţa vizibilă a naturii este doar o formă de a-i aminti omului de 

principii cunoscute apriori: 

În van Titanul mort, ce ne-a născut  

Binele ni-l voieşte; în zadar  

Cearcă-a vorbi cu noi în cugetări  

Strălucitoare, varii,-mbălsămate,  

În flori, în rîuri, în glasul naturii  

Ce-i glasul lui, consilii vrea a da.  

Aşadar, deosebirea dintre natură şi creator nu este una de intenţie sau de statură etică, ci 

de esenţă. Demiurgul aparţine unui sistem de gîndire geometric şi închis, pe care îl 

fundamentează. Este, încă, o entitate, o prezenţă, cognoscibilă omului ca alteritate, în plin 

proces de deconstruire – de transformare în mecanismul necesar kantian. Pe de altă parte, 

natura reprezintă un principiu mult mai liber, prin excelenţă asistematic şi peren. Este, de la 

bun început, o instanţă impersonală, însă în sensul pozitiv dat de influenţa pe care o exercită, 
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atît ca apriorism cît şi prin manifestarea ei fizică: o absenţă, în fapt, sub forma unui cadavru–

memento mori, a cărui mesaj e vitalitatea: 

Noi viermuim în mase în cadavrul  

Cel negru de vechime şi uscat  

Al vechiului pămînt care ne naşte —  

Natura reprezintă ideea autenticităţii, a prospeţimii şi egalităţii cu sinele. Există exclusiv 

ca influenţă, fără implicaţiile hegemonic restrictive pe care le are ideea de demiurg, fără să 

necesite – şi cu atît mai puţin să genereze – un sistem. Natura e sursa impulsului vitalist 

(stenic, tînăr) care animă filonul titanic, pînă la confundare cu acesta; e impulsul revoluţionar 

strict ca impuls, nu şi conţinut. E o dinamică nonvectorială, intensă şi febrilă – energeia fără 

ergon. Privită din afară, o asemenea dinamică poate fi văzută drept ciclică. Privită din 

interior, pare inexprimabilă – ceea ce relevă o posibilă legătură între construirea unei astfel de 

imagini a naturii şi preocuparea pentru modalităţile de exprimare a increatului sau 

indecidabilului, ca falii indescriptibile de tensiune dintre blocurile de coerenţă. 

Sistemul platonician al sensurilor tari, al conţinuturilor restrictive şi structurilor 

ordonante nu mai poate funcţiona ca atare în epocă şi cu atît mai puţin în individ, iar un salt 

propriu-zis dincolo de ele nu poate fi, încă, făcut. Este necesar un spaţiu intermediar, o formă 

de inefabil care să suspende criza. E căutată la nivelul expresiei în împingerea graniţelor 

limbii; ca şi conţinut, în filosofia indiană, care rămîne însă un sistem teocentric-închis a cărui 

adoptare ar însemna doar schimbarea unei culturi cu o alta. Căutat însă în interiorul unei 

structuri deja securizante, individual-biografic şi ca opţiune a romantismului deopotrivă, 

principiul unei naturi ca energeia lipsită de determinări este în măsură să devină soluţia acelui 

spaţiu intermediar; poate funcţiona astfel datorită esenţei sale non-sistematice şi a filonului 

arhaic–peren pe care îl reprezintă, cu rădăcinile într-un păgînism atavic (nu ar trebui, poate, 

ignorată şi ponderea arhetipalului, ca principiu ordonant, liniştitor) devenind un fel de 

paleativ epistemologic, o zonă de suspendare a disoluţiei unei paradigme şi nu o soluţie sau 

un refugiu propriu-zis.  

Tot în acest sens ar putea fi înţeleasă viziunea răutăţii divine, cu ai săi eroi demonici de 

factură shakespeariană ( Ioana Em. Petrescu 1994: 72): un demiurg depersonalizat, 

mecanicizat, nu poate fi, în acelaşi timp, o entitate malefică sau un cinic grotesc. Însăşi ideea 

de divinitate încetează să corespundă viziunii noi, în formare, astfel încît zeul e rău în măsura 

în care continuă să fie prezent într-un sistem cu care nu mai e compatibil – iar natura, cu 

sensul de mai sus, va deveni principiul pozitiv şi cuantumul simbolic a tot ceea ce e autentic 

si novator, pentru că nu contrazice procesul schimbării şi nici nu îl direcţionează, rezumîndu-

se la a-l alimenta cu energiile unei ultime iluzii a perenităţii. 

În final, se cere făcută o ultimă observaţie. Sursa apriorismului, definită mai sus drept 

energeia fără ergon, nu trebuie confundata cu Titanul ca prezenţă, entitate sau subiectivitate 

manifestă. Conceptul despre care vorbim apare, astfel, încadrat de doi falşi determinanţi: pe 

de o parte, sursa, Titanul; pe de altă parte, efectul, finalitatea sau manifestarea, în realitatea 

palpabilă a naturii. Titanul, ca prezenţă, este un determinant fals deoarece îi lipsesc aproape 

în totalitate trăsăturile (la polul opus imaginii Demiurgului, descris minuţios) şi, cel mai 

important, este prezentat drept deja mort: aşadar, o absenţă. Natura, pe de altă parte, nu e 

privită în imediateţea ei fizică, ci drept un memento al principiului care stă la sursa 

apriorismului, devenind şi ea, astfel, irelevantă prin ceea ce este şi importantă prin ceea ce 

poate denota.  
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ELENA IULIANA DORNESCU 
Anul III, Iaşi 

Perfecţiunea în tristeţe 

Luciditatea este expresie a excepţionalului. Datorită acesteia des-prinderea prin creaţie 

poate exista. Dar nu este creaţia un act de jale? Trece peste lucruri, posedă cuvîntul, le 

schimbă morfologia – pentru că nu-i ajunge, pentru că ştie că nu în lume se află „căutatul”. 

Demersului artei nu-i ajung datele de aici pentru a putea cuprinde dorinţa sa. De aici se naşte 

scindarea, de aici se naşte dimensiunea efortului, şi de aici se naşte dorul. Şi din acest motiv 

luciditatea va fi una tristă – se trage din durerea ne-locului, care va prinde corp doar prin artă. 

Poetul îşi va căuta obîrşia în lumi în care „păsări ca el/Se-ntrec în cîntări” (Numai poetul). 

Creaţia reţine în interiorul său un mod de a funcţiona al organicului, dar, spre deosebire 

de acesta, se petrece în sine pe sine: aşa cum un nou om se iveşte pe măsură ce trăsăturile 

apar şi „se coc”, tot aşa un text se alcătuieşte prin cuvinte care se cheamă, o statuie prinde 

formă pe măsură ce se defineşte din piatră. Arta este vie fiindcă are în ea o natură care 

acţionează, se clădeşte pe sine şi devine trăitoare într-o lume sublimată, cu rădăcini nicăieri şi 

cu ramuri către un „acolo”. Pe măsură ce se exprimă, este, în devenire. Creatorul de artă ştie 

că trebuie „să plece” pentru a exista. Arta reţine în ea ştiinţa că trebuie „să ajungă” pentru a 

fi. Cuvintele şi faptele în artă au un înţeles autonom, aşa cum „căutatul” lor e liber de orice 

determinare, printr-o căutare care-şi sublimează mijloacele, iar arta, printr-o extra-

determinare, va fi un act supra-organic: „aerul” de care are nevoie, „apa” necesară, „căldura” 

sînt în interiorul său. 

În căutarea Şeherezadei, versul „Nu ştiu că-n lume nu-i ceea ce cată” este o marcă a 

lucidităţii neclaustrate, singurul mod în care poate exista luciditatea. A şti că-n lume nu-i ceea 

ce cauţi te transformă într-un explorator mai puţin fericit, fără putinţa amăgirii, fără credinţă 

şi fără siguranţa care decurge din ea. O căutare prin adevăr faţă de o căutare prin 

înţelepciune: „[…] mintea cea de-nţelepciune goală,/Oricît de multe adevăruri ştire-ar,/Izvor 

de amărîre-i şi de boală” (În căutarea Şeherezadei). Alegerea înţelepciunii în detrimentul 

adevărului ne ajută în înţelegerea temeiurilor actului de creaţie, care apare astfel ca unică 

strădanie a poetului. Adevărurile au un aspect ştiinţific, palpabil, senzorial – înţelepciunea 

transgresează nivelul adevărului, aşa cum arta transfigurează realul. Înţelepciunea are alte 

„ştiute”, altă conştiinţă – poate că doar ea are conştiinţă, deoarece înţelege adevărurile şi-şi 

înţelege şi adevărul propriu. „Eu adevăr nu caut – ci-nţelepciune”: dacă adevărul, în mintea 

cea plină de el, e condiţie de amărîre şi de boală, mai mult chiar, dacă adevărurile (în numărul 

lor nedefinit, spre deosebire de înţelepciune, unde divizarea nu apare) sînt dătătoare de 

afecţiuni, în sensul de neînţelegeri reciproce, atunci avem de-a face cu o natură organică, şi 

deci perisabilă. Dezideratul apare cu atît mai clar, căci înţelepciunea nu poate fi decît 

ştergerea diferenţelor, anularea unei lumi în care funcţionează rangul, stratificarea. 

Adevărurile sînt determinantele bolii pentru că produc dezechilibru, pentru că numărul 

produce inegalităţi, ne-întreguri, pentru că sînt organisme şi nu fiinţe. Cînd ştii adevăruri, 

singur te împarţi; fără să le legi, eşti tu legat, şi prin urmare prea puţin liber.  

Luciditatea poate face justa alegere pentru a porni la drumul adevărat, fiindcă ea este 

început de înţelepciune – are puterea de a-şi recunoaşte „seva”. Dar va fi luciditatea 

înţeleaptă? Şi ce trebuie să facă spre împăcarea cu sine? Nu i se va face teamă să pornească 

pe un drum pe care nu-l va mai putea amîna şi pe care va trebui să-l continue? Poate 

luciditatea să aibă preferinţe, dorinţe? Luciditatea nu este înţelepciune pentru că e asemeni 

unui discipol, dar unul care, evoluat, va putea deveni însuşi maestrul, într-un act de o 

singularitate absolută. În Speranţă, muritorii „îşi află azilul în sînu-i de dor”, şi pier aşa cum 
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nu poate pieri „cel ce n-are mîngîiere”, aşa cum nu poate pieri un suflet „ce arde de dor 

nemărginit”. Luciditate neclaustrată, liberă într-o nemărginire de gîndire – o libertate de care 

nu se mai poate scăpa! Un revers de excepţie... . Fuga în vis nu va scăpa conştiinţei lucidităţii 

pentru care adevărul nu poate fi unul fabricat, iar frumuseţea nu poate fi decît ne-trăită, căci 

rămîne clădită pe ne-întreg. Speranţele nu vor putea fi speranţe dacă devin marionete în mîna 

unui păpuşar, frumuseţea nu-l va putea împărtăşi dacă e una de aparenţă. Visul e speranţă, 

după ce speranţa nu a mai putut fi speranţă. Iar visul nu poate fi vis atunci cînd luciditatea îl 

ştie: „Văd vise-ntrupate gonind după vise,/ Pîn’ dau în morminte ce-aşteaptă deschise” 

(Mortua est!).  

Luciditatea ca itinerariu de deziluzionare în căutarea înţelepciunii, cu o permanentă 

experimentare a adevărurilor, pe care să le cunoască şi cărora să le scape, pentru a nu mai 

aparţine lor. Vederea sa e o infra-vedere, observă raţiunea din fenomen, observă procesul – 

un văz în care nu ochii ghidează, ci înţelegerea, căci nu ochii văd, ci mintea vede. 

Pornit pe un asemenea drum, nevoia de repaos, dacă apare, va avea dimensiuni extreme. 

Împăcarea cu sine a lucidităţii, asupra căreia ne-am interogat, va fi un efort dublu pe calea 

gîndirii, deoarece de sine va trebui să scape poetul, de gîndirea sa, adică de el gîndit de sine 

însuşi. Dar acest tip de moarte nu-i este îngăduită, pentru că libertatea care decurge din 

luciditate nu-i permite „vacanţe” de ne-ştiinţă: „Şi nu ştiu gîndirea-mi în ce să o stîng:/ Să rîd 

ca nebunii? Să-i blestem? Să-i plîng?” (Mortua est!). Nebunia ca o fee... ca o şansă, ca un 

vis, şi prin urmare ca o minciună. Dar minciuna faţă de sine e slabă. Blestemarea nebunilor 

nu poate fi decît un gest dureros, căci fericirea lor, nebună, nu este mai puţin decît o lovitură 

pentru cel care nu mai are alinare. Interesantă asemănare între alinare şi alienare... amîndouă 

înseamnă acelaşi lucru, oprire din luciditate, ceea ce poetului îi este imposibil. „Să-i blestem? 

Să-i plîng?” – întrebări care marchează, aparent, două atitudini contrare: blestemul şi 

regretul, ori mila, compasiunea. Dar blestemul său vine din mila şi regretul pentru condiţia sa, 

pe care o va pune, disperat, la îndoială: „La ce?... Oare totul nu e nebunie?/ […] Au e sens în 

lume?” (sensul în lume ca o condiţie a sa). Aceasta e singura fugă posibilă, un drum invers, 

un drum nu ca oprire din luciditate, ci ca întoarcere din luciditate. Întrebarea aceasta e şansa 

de a scăpa de nefericirea unei gîndiri pe care o doreşte stinsă – va fi începutul unei atrofieri a 

siguranţelor, un suicid ne-lucid, singurul care poate exista, fiindcă lucidităţii şi moartea îi 

rămîne conştientă. Şi tocmai actul nelucid îi va fi semnul de forţă. Actul nelucid înseamnă o 

acţiune diferită, nu în sensul că nu ştie ce face, ci în sensul că ajunge să-şi schimbe 

polaritatea, printr-un soi de descreştere pozitivă, prin întrebarea „Oare totul nu e nebunie?”. 

Ştie ce întreabă şi nu o face într-o încercare de amăgire. O lucidă chestionare a sa – în acest 

mod întrebarea devine nu semn de neştiinţă, ci tocmai de cunoaştere. Împăcarea cu sine nu 

ajunge să fie decît o împăcare prin întrebare – o împăcare prin siguranţa nesiguranţei, un 

început pentru o profundă disperare: „Muribundului speranţa, turbării răzbunarea/ 

Profetului blestemul, credinţei Dumnezeu,/ La sinucid o umbră ce-i sperie desperarea,/ 

Nimic, nimica eu” (Amorul unei marmure). 

Lipsa de măsură, de limită, de repaos, legănarea în teroarea nemarginilor, şi în neputinţa 

de a muri, acesta este profilul celui pe care luciditatea îl face excepţional. În Etica, Aristotel 

vede magnanimitatea omului excepţional ca o valoare eminent superioară în raport cu 

echilibrul simplu al forţelor pe care îl atingeau naturile inferioare, numind omul excepţional: 

„o fiinţă extremă în privinţa măreţiei şi medie în privinţa proporţiei juste” (Raymond 

Klibansky 2002: 66). Melancolicul ar fi astfel pe culmea cea mai înaltă în ceea ce priveşte 

măreţia, dar, în raport cu ceea ce se cuvine, el reprezintă conduita justă. Prin urmare, el 

devine expresie a lucrurilor în modul în care şi în înţelesul în care acestea scapă observaţiilor 

obişnuite, într-o întoarcere de sens prin care vederea sa devine cea normală. Limbajul 

acestuia nu va mai putea fi decît arta, iar o artă a cuvîntului depăşeşte orice cunoaştere, căci 

articularea gîndului este una şi aceeaşi fiinţă cu articularea cuvîntului. 
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Forţa de a zămisli cunoaştere rezidă în cuvînt, loc de întrupare a ideii şi de vieţuire a 

sensului său. Căutarea înţelepciunii îşi va găsi în poet un pelerin, „pierdut în noaptea unei 

vieţi de poezie” (Venere şi Madonă), „[…] prin lume străin şi efemer,/ Cu sufletu-n lumină, 

cu gîndurile-n cer” (Întunericul şi poetul). „Eu caut colo-n răsărit/ Şi caut cu sufletul dus/ 

La cerul pierdut în apus”  (Frumoasă-i): des-prinderea din inima unei lumi şi a unui timp din 

cauza unei inimi care bate după ritmul altei naturi. Străin prin lume, într-o lume străină de el, 

aşa cum şi cuvintele sînt străine celor fără înţelepciune, celor care le ştiu, dar nu le cunosc, 

celor pentru care au doar o valoare utilitară. 

Într-o scrisoare adresată Veronicăi Micle, Eminescu scrie: „Sînt nepractic, sînt peste voia 

mea grăitor de adevăr. […] Şi poate nici tu nu m-ai iubi cîtuşi de puţin, dacă nu era acest 

lucru extraordinar în fiinţa mea care e totodată o extraordinară nenorocire” (Christina 

Zarifopol-Illiaş 2000: 65).. Într-o lume „utilitară”, o asemenea cunoaştere, pe care nu o mai 

poate opri („sînt peste voia mea”) este determinanta rupturii. Extraordinarul produce o 

nenorocire direct proporţională în dimensiuni cu sine. Ceea ce este de fapt norocire va trebui 

să se nege în lume pentru a-i putea rezista acesteia, aşa cum lumea trebuie, la rîndul ei, să-l 

nege pe cel astfel norocit pentru a nu se anula pe sine, existenţă prin limite. Dar luciditatea îşi 

este sieşi oglindă. Nu va putea să-şi fabrice o înfăţişare sfruntată pentru a se adapta. 

Neajunsul lumii se observă din faptul că transformă extraordinarul în nenorocire, căci nu-l 

suportă, în sensul că nu-l poate susţine. Este asemeni unui organism cu instinct de conservare, 

care-şi simte un vlăstar drept corp străin. Extraordinarul nu va fi decît un „produs al naturii 

care se depăşeşte pe ea însăşi, urmîndu-şi propriile legi imanente” (Raymond Klibansky 

2002: 69) (Aristotel – Problema XXX,1).  

Nu din lumea care-l vede astfel, ci din lumea care l-a făcut astfel, cea a nemarginilor de 

gîndire, vine nenorocirea. În Problema XXX,1, Stagiritul consideră că „aprecierea măreţiei 

unui om se face după măsura capacităţii sale de experienţă şi, mai ales, de suferinţă” 

(Christina Zarifopol-Illias 2000: 65). Ca formă de experienţă supremă, drumul spre lumină, 

drumul de luciditate, este un spaţiu expus pericolelor demonice, unde nefericirea devine 

pericolul prin excelenţă, nefericirea de a nu mai avea capăt. Versurile „O, nu-mi muri, o, nu-

mi muri, iubită,/ […] de durere n-aş putea muri,/ Aş purta-n timp inima-ncremenită,/ Cu 

ochii stinşi, şi gura-ar amuţi” (Iubitei) reţin sentimentul de spaimă pe care îl încearcă cel ce-

şi vede „fără-sfîrşitul”.  

Dacă ţinem cont de aprecierea lui Aristotel în privinţa măreţiei, observăm că în neputinţa 

de a muri din cauza durerii avem o dovadă a „largheţei” în suferinţă. Dacă în cazul celor 

obişnuiţi de durere se moare, versurile acestea consemnează contrariul. Experienţa iubirii 

aduce cu sine o dublare a suferinţei – pe lîngă imposibilitatea stingerii gîndirii, purtarea în 

timp a unei forme de moarte, „inima-ncremenită”, nu face decît ca supliciul să-şi demaşte o 

faţă hidoasă: „Mort, aş trăi eu; viu, eu aş fi mort.” (Iubitei). Iată cum se produce întoarcerea, 

un drum invers pe calea lucidităţii, început de înţelepciune. 

Purtarea morţii în alcătuirea conştiinţei sale, a unei morţi vii, transformă, iată, ideea de 

absolut într-o idee negativă. Constantin Noica, în Introducere la miracolul eminescian, 

vedea ne-marginile ca venind dinăuntru, ne-finitul altceva decît in-finitul, deci ca o reducţie. 

Aceasta nu este altceva decît o infinitate minimă, un nimic absolut. În O, -nţelepciune, ai 

aripi de ceară!, Eminescu scrie: „O, -nţelepciune, ai aripi de ceară!/ Ne-ai luat tot făr’ să ne 

dai nimic/ […] Ai desfrunzit a visurilor vară/ Şi totuşi eu în ceruri te ridic:/ M-ai învăţat să 

nu mă-nchin la soarte,/ Căci orice-ar fi, ce ne aşteaptă – moarte!”. Soarta este văzută ca 

minciună – nu are rost să te rogi pentru o soartă mai bună atunci cînd oricare dintre acestea se 

întîlneşte la masa aceluiaşi sfîrşit...fără sfîrşit, un sfîrşit perpetuu. 

În caietele lui Eminescu apare un vers pe care poetul l-a lăsat desprins de orice poezie, de 

orice poem, de orice poveste... Un vers pe care exegeţii nu l-au tipărit, volumele şi ediţiile nu-

l consemnează. E un vers ca un fel de lege, ca o reducţie din care nu se mai poate ieşi, în care 
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un gînd stă concentrat şi oprit, în care este surprins un proces fără devenire: versul „ca o 

spaimă împietrită, ca un vis încremenit” (Constantin Noica 2003: 47). 

În Mortua est!, poetul scrie: „Şi nu ştiu gîndirea-mi în ce să o stîng” – spaima vine din 

imposibilitatea repaosului, dar în Demonism, Titanul bătrîn „[...] de dureri a devenit granit./ 

A lui gîndiri încremeniră reci”. Dacă de durere nu se poate muri, ca în poemul Iubitei, se 

poate încremeni! Aceste versuri notează un repaos, dar un repaos ca o blocare în chin… 

Dorinţa de a se opri nu-i va fi refuzată, însă rezolvarea i-a fost negată. În Ondina – fantezie, 

versurile “Idee/ Pierdută-ntr-o palidă fee/ Din planul Genezei, ce-aleargă/ Ne-ntreagă!”, 

alături de “E fiinţa-mi tremurîndă/ Care trece-n infinit, ca un fulger fără ţintă,/ Ca un cap 

fără zenit” sînt dovezi de vis încremenit, de vis al ajungerii marginilor, ajungerii unui sfîrşit. 

Spaima de a nu le avea şi visul de a găsi rezolvarea: fiinţa care trece-n infinit fără ţintă e ca 

durerea fără repaos. Spaima şi visul sînt două reflexii ale aceluiaşi lucru. Ideea “ce-aleargă 

ne-ntreagă” va persista încremenită, aşa cum dorinţa păsării lui Brîncuşi, de întregire cu sine 

în actul zborului, rămîne împietrită. Ideea - în fuga sa după întregire, iar zborul în blocarea sa 

în materie. Ideea “ce-aleargă ne-ntreagă” se transformă în vis încremenit, după cum gîndirea 

care vrea să se “stîngă” va rămîne în spaimă împietrită. Astfel, repaosul va fi permanentizat 

prin fără-sfîrşit, iar luciditatea va fi înţeleaptă prin renunţarea de a căuta liman. 

Înţelepciunea ca dascăl al nemuririi, ca exemplificare a ei, care-şi învaţă copilul lucid 

(“Mort, aş trăi eu; viu, eu aş fi mort.” - Iubitei) să doarmă în moarte “o dulce liniştire” (Din 

străinătate), să-şi stîngă în aceasta “conştiinţa identităţii numerice” (Constantin Noica 2003: 

89), să-şi accepte permanentizarea, nedivizarea, adevărul şi nu adevărurile. Scriindu-i 

Veronicăi Micle în perioada în care compunea Luceafărul, Eminescu notează: “[…] E o 

linişte perfectă, e senin ca amorul meu împăcat” (Christina Zarifopol-Illias 2000: 141) – 

gîndul în cuvîntul său care-l cheamă, aşa e Eminescu şi poezia sa, combustie care-şi află 

manifestarea în artă, luciditate care-şi găseşte drumul! 
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RITA CHIRIBUŢĂ 
Master I, Sibiu 

Interogaţia identitar-erotică în poezia eminesciană 

Între iluzia androginică şi des-centrare 

Centrii de definire a individualităţii cuprind paliere ontice interconectate; de la 

domiciliul sau exilul temporal şi spaţial, la biunivocitatea eu/ceilalţi (identitate sau alteritate), 

domeniile sînt vaste creuzete ale simbiozei sau ale disjuncţiei ireconciliabile. Poate cea mai 

pregnantă expresie a acestei decantări substanţiale eu-ceilalţi este mutaţia expansiv-erotică, în 

care este reperabilă o viziune panoramică, in nuce, a unui posibil imago mundi, a Totului. 

Coerenţa nodală a eroticii - tectonica interiorităţii - devine, în acest sens, formulă aplicabilă, 

susţinută, a sistemului imaginar poetic; imaginea livrescă, mobilă, a Erosului este o continuă 

interogaţie asupra modului-de-a-fi-în-lume. La Eminescu, erosul este unul dintre vasele 

comunicante în care se sintetizează concepţia generală despre lume, un nucleu interogativ. 

Opera romanticilor solicită limitele anterioare ale poeziei erotice, forţîndu-le să asalteze 

spaţiul transcendent, golit graţie pozitivismului secolelor XVIII şi XIX, răspunzînd astfel 

stringenţelor "romantismului interior", postulat de Paul van Tieghem (apud Eugen Todoran 

1972: 341). Translaţia erotică, gest semi-divinizat, parcurge un traseu punctat de poezia suav-

sentimentală, de textele dragostei frustra(n)te, în care durerea alternează cu voluptatea şi 

beatitudinea, pînă la o violenţă a afectelor care respinge coerciţia socială, proclamînd 

libertatea absolută a oscilaţiilor interioare. Acest drum în crescendo este identificabil în opera 

eminesciană, poezie definitorie a unei afectivităţi nuanţate, iubirea impregnîndu-se progresiv 

de dezabuzare. De la Leopardi şi Musset, de la Lamartine şi Heine, Eminescu preia, 

reconfigurîndu-le, tandreţea gesturilor, disponibilitatea interioară a rupturii voluptuoase, iar 

„noul creştinism al iubirii” permite negarea, atitudinea antinomizantă, refuzul absolut, 

„ateismul” erotic. Evoluţia este evidentă în tuşele primare ale eroticii eminesciene, într-un joc 

alternant/iluzoriu al identităţii androginice şi sciziunea ultimă. Eminescu parcurge trei 

momente fundamentale, conturîndu-se într-o replică emoţională a concepţiei asupra 

universului. Căutarea de sine se dezvoltă într-o multitudine de sensuri, definind identitatea ca 

afirmare (confirmare) a eului, în timp ce alteritatea se explică printr-o acută negare a sinelui 

(contradicţie) (Jean Baudrillard 2002); la Eminescu, iluzia erotică devine un continuum al 

unui univers coerent, inteligibil, metamorfozîndu-se, sub impulsuri distructive, într-un 

conglomerat interogativ, tulburător; erotica mistică leapădă aura celestă, coborîndu-se în 

pulbere. 

Tema erotică prevalează încă în cele dintîi încercări lirice. Eminescu face din iubire un 

ideal superior oricărei condiţionări exterioare, sincron cu o anumită „teofanie erotică”. Deşi 

îndatorat ecourilor vremii, Eminescu se eliberează de aceste limitări, căpătînd o voce 

distinctă. Esenţial rămîne accentul aşezat deja pe o anumită distanţă în configurarea 

sentimentului, fie de sorginte interioară, metafizică, fie spaţială; distanţa dureros simţită în 

iubire se fixează în discrepanţa ideal/real. Erosul, configurat romantic, nu este o cristalizare 

estetică a impulsurilor senzuale, ci un principiu cosmic, ordonator. Legea imuabilă a 

diviziunii naşte acum nostalgia formei superioare, realizabilă în iubire. Forţa senzuală 

excesivă este împinsă pînă în zone de supliciu, pasiunea este infinită, distructivă şi 

regeneratoare. În succesiune schopenhaueriană, individul cuprinde în acelaşi act şi voluptatea 

beatifică şi tortura supremă. Farmecul dureros este generat de o componentă metafizică, un 

dor al Absolutului şi al dezmărginirii, al ilimitatului, „dorul nemărginit” din intuiţiile 
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cosmogonice, o încordare lăuntrică pe care o găseşte, similar filozofului german, în 

fluctuaţiile subiective ale dragostei, dar şi în substratul obscur al realităţii. Tiparul modelator 

al imaginarului eminescian este definit de componenta voliţională, care, păstrîndu-şi unitatea, 

permite vibraţiei să dezvolte, în limitele lui, nuanţe, uneori de relativă împlinire, alteori de 

antonim al ei. În acest cadru se va dezvolta argumentaţia noastră asupra eroticii eminesciene. 

Erosul romantic propune sublimarea fiinţei în Unul. În cazul lui Eminescu, această 

propensiune se sparge în repulsie. De aici, aparenta euforie/ reverie erotică din idile, cînd 

premoniţia distanţei este atenuată de magnificenţa naturii; de aici, satira violentă şi 

misoginismul ultimei perioade a creaţiei. Un conflict permanentizat între ideal şi palpabil, 

între eul masculin şi cel feminin, între trecut şi prezent, pînă la urmă, o continuă beligeranţă  

a alterităţilor, este un demers interogativ, avînd la temelie credinţa în iubire şi într-un univers 

coerent. 

În universul platonician al începuturilor creaţiei lui Eminescu, femeia este similicelestă, 

o alcătuire angelică sau o întîmplare imediată a „gîndirii divine”. „Din acest nucleu 

platonician se dezvoltă cel puţin două din ipostazele caracteristice ale eroticii eminesciene: 

prima este aceea a angelităţii feminine. [...] O a doua caracteristică de sorginte platoniciană a 

eroticii eminesciene este conceperea frumuseţii feminine ca o imagine în lumea fenomenală a 

Frumuseţii absolute” (Ioana Em. Petrescu 2000: 17). Tot ea consideră că aceleiaşi viziuni 

platoniciene îi putem atribui obsesia androginică, de o largă frecvenţă în romantism, care 

apare, totuşi, „doar sub forma aluziei la un statut de totalitate, întotdeauna aparent” (s.n.) 

(Ibidem: 157). Singura excepţie notabilă este figura androginului Cezar(a) - însă, nu lipsit de 

semnificaţie, acesta este  însuşi „demonul amorului”, figură substanţializată spre care tinde 

cuplul eminescian. Erosul este polarizat în apropiere şi prospecţie expectativă. Distanţarea, 

răvăşirea erotică, de la abia insinuata alteritate din discursul poetic al tinereţii, la 

ireconciliabilul misoginism, ca alteritate radicală bărbat-femeie, al ultimei perioade de 

creaţie, este un revers al evoluţiei de la un univers platonician înspre fărîmiţarea kantiană, 

dinamitînd aparentul echilibru, idealitatea. Eminescu nu este un poet eminamente erotic: 

pulsaţiile afective corespund unui mai vast teritoriu de interogaţii. Eşecul amoros, rejecţia 

iluziei androginice corespund, ca atitudine şi viziune, metamorfozei percepute în întregul 

univers. 

Insula lui Euthanasius 

Scrisoarea lui Poesis din finalul Geniului pustiu delimitează profilul eroticii 

eminesciene, testamentar, rezumativ: „De-ai fi doar tu şi eu în lume... ce mult ne iubeam eu şi 

cu tine. Traversam codrii cei verzi pînă cînd muream unul în braţele altuia, pentru ca în 

cealaltă lume să traversăm de braţ, doi îngeri, stelele cerului”. Sub semnul condiţionărilor 

extern-sociale, Eminescu intuieşte în glasul deziluzionat stigmatul imposibilului androginic, 

al iubirii adamic-paradisiace, primordiale, despovărată de instinct şi bestialitate, construind 

un cadru cu legi proprii, o „insulă” în care dragostea schimbă măştile, de la erotismul 

primitiv, fericit, la agresivitatea venusian-inocentă, reiterînd pulsiunea originară a contopirii. 

În spirala largă a devenirii erotice eminesciene sînt remarcabile nuanţări: în primul segment, 

iluzia identităţii androginice, posibilă numai în cadrul silvestru (anticipare a edenului 

euthanatic), catalitic spaţiu securizant; îi succede, după o etapă tranzitorie, misoginismul 

exacerbat al poemelor de maturitate. Idilele silvestre, suav-dulcege, infuzate de un 

sentimentalism comun, contribuie la fundamentarea primei trepte a eroticii eminesciene; 

scepticismul triumfă acut în alteritate. 

„Insula lui Euthanasius” (definită ca amplă metaforă a spaţiului protectiv) reprezintă 

propensiunea ideală a imaginarului romantic eminescian. În lumea fenomenală, fundată pe 

instinctual, mediocritate, meschinărie, implacabilă curgere spre haos, absolutul amoros se 
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dizolvă în corozivitatea ipocriziei, minciunii, carnalului. Dacă realiile eminesciene împiedică 

recrudescenţa voluptuos-amoroasă, universul trebuie recreat ca nucleu adamic, de început de 

lume, în care uberitatea vegetalului se substituie umanului, într-un climax erotic, vitalist. 

Expurgarea reziduurilor uman-instinctuale implică iniţiere, demers suplicial-purificator. 

Apogeul erotic al uniunii infailibile presupune un sinuos drum al visului, al somnului, al 

substanţelor primare. Iubirea facilitează întîlnirea în centrul „insulei” onirice. Spaţiul 

securizant al codrului, mult uzitat poncif romantic, este un succedaneu euthanatic; idilele 

silvestre, armonioase, netulburate de intruziunea inhibitorie a intelectului (Floare albastră) 

sau a scepticismului, sînt schiţe ale unor iubiri monocord-simpliste, tablouri ale chemărilor 

iubirii, o erotică ludică şi  insinuantă (Făt-Frumos din tei, Crăiasa din poveşti, Lacul, Călin 

(file din poveste), Povestea codrului, Povestea teiului, Sara pe deal). După retorismul 

emfatic al primelor poeme, declamative, categorice (La o artistă, Amorul unei marmure, 

Venere şi Madonă), simplicitatea idilelor relativizează demarcaţiile iniţiale. 

Idila silvestră. Alteritate minimală. Erotica "în-depărtării" 

Sub raportul alterităţii, poeziile de început marchează în linii inexpugnabile distincţia 

dintre El şi Ea. Este vorba despre ceea ce Maiorescu numea „antiteze cam exagerate”; 

termenii cuplului eminescian aparţin unor lumi care nu trăiesc după acelaşi sistem de legi, dar 

ale căror asperităţi se atenuează în eros. Iubirea este acum elementul care permite 

transgresarea limitelor. În absenţa (sau unilateralitatea) ei, dihotomia este definitivă şi 

ireconciliabilă. Erosul eminescian, consumat în absolut, este o infatigabilă experienţă ontică: 

lumea Altului feminin şi cea a Altului masculin par a comunica în jocul armistiţial al idilei 

silvestre. Ireductibilitatea celor doi factori este evidentă, comunicarea eşuează, iluzia se 

destramă în absenţă. Distanţa erotică, soluţionată în moarte sau în proximitatea ei, pretinde 

fluctuaţii şi ezitări semnificative. În două texte în aparenţă antinomice, Înger şi demon şi 

Floare albastră, accentul cade pe o modificare minoră a alterării, a insinuării distanţei; 

spaţiul nu este învestit cu rol catalitic în primul dintre texte, „murii domei” augmentează, prin 

sumbrele-i culori, antiteza masculin-feminin, în timp ce cadrul din Floare albastră este 

„euthanatic”, permite sfîşierea alterităţii şi a izolării. Luminiscenţa difuză a adamismului 

exterior şterge efemer graniţele lumilor sexuale, bărbatul şi femeia devin exponenţi ai 

incoruptibilităţii iniţiale. Textul se constituie într-un reper esenţial, fiindcă şi acest simulacru 

de identitate eşuează, în final, în sciziune şi absenţă.  

Sisteme închise, endemice, bărbatul şi femeia eroticii eminesciene sînt principii 

autonegatoare, aspiraţii cînd spre eroticul cosmic, cînd spre nefiinţă şi anulare, mise en abîme 

care surprinde dorul ieşirii din sine. În Floare albastră, deşi antiteza nu este explicită, nu 

planul întîi primează. Ocupat de o aparent inocentă idilă, în care femeia, expansivă şi 

volubilă, îşi cheamă iubitul abstras la jocurile iubirii ascunse, acest strat superficial lasă la 

iveală un al doilea plan, emanaţie a finalului textului – ingenuul episod se încheie nu 

întîmplător în exterior, dincolo de protecţia silvestră, „l-al porţii prag”, aşadar, în lumea 

umană, „civilizată” (Vl. Streinu 1971). Opoziţiile ostentativ formale se definesc în 

paralelisme: dezumanizarea iubitului / viaţa, în forme temporale, care animă femeia. 

Termenii pe care îi foloseşte Vl. Streinu sînt improprii şi se impune o nuanţare. Antiteza 

viaţă-moarte este dublată de cea concret-abstract. Dezumanizat de abstracţiuni intelectualiste, 

cărora li se dedică pînă la o uitare ambivalentă (de sine şi de iubită), femeia îl invită la un 

carpe diem erotic. Alteritatea este, graţie antitezei, subliniată pregnant: femeia aparţine 

concretului (materialitate, instinct, tangibil, imediat), încercînd simultan să-l supună pe 

bărbat, captiv al lumii abstracte a ideilor, universului ei. Iubitul coboară „din cerurile înalte”, 

a căror zădărnicie este încuviinţată („Ah! Ea spuse adevărul;/ Eu am rîs, n-am zis nimica.”), 

dar, oricare ar fi deznodămîntul (idila este prospectivă, virtuală, iar această virtualitate 
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marchează, o dată în plus, alteritatea din real), scepticismul poetului izbucneşte: „Totuşi este 

trist în lume!”. Între inconsistenţa lumilor platonice şi eşuarea sentimentului („Şi te-ai dus, 

dulce minune, / Ş-a murit iubirea noastră...”), bărbatul pare a alege ariditatea abstracţiunilor, 

trăirea concretului implicînd suferinţă. Comuniunea este o iluzie încă de acum. 

Într-o succesiune simplificată a Florii albastre sînt Lacul şi Dorinţa, însă, epurate de 

orice element ontic, sînt reduse numai la chemare şi prospecţie. Pattern-ul folcloric al textelor 

Făt-Frumos din tei şi Călin (file din poveste) este sublimat într-un happy-end fără cusur, 

alteritatea elementară a figurilor coincide cu percepţia arhaică a tipologiilor complementare. 

Poezii romantice prin excelenţă, previzibile ca story, figurează protagonişti sistematic opuşi, 

iar alteritatea ţine de coincidentia oppositorum. Alteritatea nu este niciodată frustrantă, ci 

solubilă prin iniţiere basmică, în virtutea sintezei romantice supreme. De cu totul altă factură 

ne apare dragostea dintre Arald, „stăpîn peste avari”, şi Maria, regina dunăreană. Există aici 

trei niveluri de analiză: tema călătoriei funebre; originalitatea abordării motivului; sensul 

obscur, profund al textului. Aici, în ultimul nivel, intervine forţa artistică, profund originală, 

de a deturna sensurile „clasice” (precum în Luceafărul, de exemplu) spre alţi indici 

interpretativi, care nu corespund, de cele mai multe ori, orizontului de aşteptare al lectorului, 

textele fiind erodate de studiul sistematic (de aici, poate, dificultatea creaţiei eminesciene). În 

Strigoii nici o anxietate nu tulbură călătoria celor doi îndrăgostiţi, ceea ce ne îndeamnă să 

credem că ar fi vorba de o altă zonă de interes. În acest perpetuu supliciu al apropierii, ca 

alteritate minimală, bărbatul şi femeia repetă în eternitate formele de cunoaştere în şi prin 

sine. Monada androginică a individului resimte imperioasa chemare a Celuilalt în efluviile 

erotice, fiindcă androginul reduce în substanţa sa alteritatea, disonanţele. Alteritatea este 

definită în apartenenţa la două structuri existenţiale incompatibile, viaţă / moarte. Firul epic 

care susţine poemul nu este decît un pretext. Arald este oprit din marşurile expansive la 

Nistru. Îndrăgostit de Maria, Arald îşi pierde virtuţile de cuceritor, devenind „cucerit”. Arald 

îşi pierde identitatea, mimetic, subsumîndu-se imperativelor reginei, va fi ceea ce Maria este. 

Alteritatea iniţială se transformă în identitate. Renunţînd la idealurile sale de dominaţie, 

decăzînd pentru o iubire, fie ea princiară, Arald se depersonalizează, nimic din gestul iniţial, 

cvasi-titanic, nu-i caracterizează existenţa; desigur, nu resimte transformarea ca pe o reducţie. 

Maria vrea „copilul zburdalnic”, într-o gesticulaţie ludic-erotică, dar subsumatorie. Călătoria 

septentrională a revoltatului Arald echivalează cu o izbîndă dionisiacă. Imaginea magului, 

revenit la elementaritatea minerală, este memorabilă prin sugestia unei reîntoarceri într-un 

timp şi spaţiu care funcţionează după principiul fuzionării elementelor originare. Simbioza 

dintre uman şi sub-uman, dintre uman şi supra-mundan (zei, stihii, forţe omnipotente 

participînd la definirea supremă a unei iubiri) aparţine unei ordini pierdute şi recuperabile. În 

schimbul veneraţiei, zeii nordici deschid sălaşul mortuar şi Maria se ridică precum „un înger 

ce trece prin infern”. Deşi Maria vine „d'outre tombe”, Arald poartă însemnele demoniei, ale 

ieşirii din ordinea firească. Gestul reparator, răsturnarea titanică a datum-ului, revolta 

luciferică, ieşirea din cercul vieţii şi a morţii stigmatizează chipul lui Arald. Ieşirea din 

moarte este nu o înviere, ci un stadiu intermediar, o realitate dincolo de moarte şi viaţă. În 

concreteţea ei, realitatea se interpune dureros în realizarea androginiei iniţiale. Maria şi Arald 

aparţineau, în lumea concretă, unor ordini disonante; dacă Arald, păgîn creştinizat, erou care 

nu mai poartă nici un război, îndrăgostit privat de obiectul idolatriei lui, este supus unui 

proces de mimetizare, de depersonalizare, moartea Mariei îi redă, în mod paradoxal, 

identitatea, îl readuce la zeii pe care îi negase şi creează posibilitatea ca cei doi să acceadă la 

o ordine superioară. Viaţa, aşa cum o cunoaştem, pare a spune Eminescu, nu permite elevaţia 

erotică. Numai în proximitatea morţii, iubirea se spiritualizează, capătă accente extatice care 

permit intrarea în comuniune cu forţele atotputernice, reducţia lor la un simplu instrument 

facilitînd desăvîrşirea umană. Revenind la condiţia sa primară (Arald este un învingător), 

androginia se poate realiza. Însăşi crearea unei „condiţii” de o factură deosebită, între viaţă şi 
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moarte, este sugestivă. Eludînd legile umane, cuplul regăsit nu mai aparţine niciunei ordini, 

sînt autoexcluşi voluntar, sînt supra-naturali. Transgresarea individualităţii este posibilă, 

„androginia” (= desăvîrşirea erotică, realizarea unei comuniuni indisolubile) se realizează 

dincolo de uman şi dincolo de divin. În partea a treia a poemului, Arald este capturat de 

forţele întunericului, care nu au exclusiv o dimensiune malefică, ci dau posibilitatea 

„clarobscurului” a interpenetrării „ordinilor”, o ştergere indulgentă, ca în zona oniricului, a 

limitelor. Demonia lui Arald este un dor al trecerii (spre sine şi spre celălalt termen al 

cuplului care asigură androginia). Moartea este, în Strigoii, o forţă incomensurabilă care 

dinamitează sistemele alterate. Femeia este prezenţă care reflectă, delimitează şi defineşte 

prin reflectare fiinţa celuilalt. Ea primeşte acum virtuţile unui spaţiu-oglindă şi devine 

condiţia recunoaşterii sinelui, care depăşeşte înstrăinarea. Substituindu-se credinţei, iubirea 

rearmonizează eul, redîndu-i principiul unificator. 
* 

Poemele „de dragoste” parcurse pînă aici coincid primei trepte, unui anumit „grad 

zero” al eroticii eminesciene, cînd prevalează credinţa în forţa soteriologică a iubirii. Dacă 

acum incompatibilitatea dintre termenii cuplului este de o factură mai subtilă, 

cvasiimperceptibilă, în cea de-a doua etapă, tranzitorie, ne apare o lirism axat pe 

concretizarea departelui, o poezie a „în-depărtării”, alteritatea iubitei, abia insinuată în 

primele poeme, devenind din ce în ce mai evidentă, conştiinţă din ce în ce mai ne-proprie, în-

depărtată, alterată fiinţei interioare a poetului. Melancolie, analizată în virtutea 

metamorfozelor manuscriptice (Allain Gouillermou 1977: 143), este primul text din această 

serie. Ivirea altuia în propria fiinţă este urmare a tulburărilor erotice: smulgîndu-se iluziei 

androginice, iubita - devenită absenţă - descentrează personalitatea bărbatului, drama este cu 

atît mai puternică cu cît emite o undă seismică care scindează, eul suferind este abandonat 

unui supraeu sceptic, dezabuzat şi tragic. În Departe sînt de tine... chintesenţa erotică este 

explicită, textul fiind un moment distinct al meditaţiei din Singurătate. Studiind avatarurile 

poeziei, remarcăm o interesantă dimensiune biografică. Momentul iniţial al redactării este 

ieşean, situîndu-se pe o coordonată a posibilului, într-o manieră gratuită, joc al purei 

imaginaţii; despărţirea concepută întîi ca temă poetică - şi timpul este acela care operează 

ruptura - devine trăită, transpusă într-o realitate spaţială (poetul se găseşte, în momentul 

redactării finale, la Bucureşti). Acest paralelism biografic nu face decît să imprime versiunii 

finale o mai puternică interiorizare a sentimentului, sporindu-i dramatismul. Distanţa, fie de 

sorginte temporală sau spaţială, este marca poetică a textului. Reverberaţia este melancolică, 

rememorarea „vieţii lipsite de noroc”. O viaţă lungă, martoră a dispariţiei fizice a iubitei, 

lăsînd loc unui vid  în care doar „aducerile-aminte pe suflet cad în picuri”; poemul reprezintă 

doar anticamera unei alterităţi pregnante (acum, doar spaţiale), pentru a devia spre o alteritate 

de substanţă. Aceste poeme, Melancolie, Departe sînt de tine..., Singurătate, anticipează a 

treia treaptă a liricii erotice a romanticului, etapă care se circumscrie conceptului de alteritate 

ireductibilă. 

Alteritate ireductibilă. "Misoginismul" eminescian. Destabilizarea 

erotică a eului liric 

În capitolul dedicat eroticii eminesciene, Călinescu nu tratează decît polul eroticii 

mistice, „spiritualismul afrodiziac, în care mai stăruie ideea salvării”, care se constituie într-

un „cherubinism sentimental” (G. Călinescu 1976: 216). Formele convulsionare pe care le ia 

„amorul” eminescian sînt disecate în viziune naturalistă. Accentul cade pe un anumit 

„serafism animal”. Misoginismul, însă, este tratat ca idee de împrumut schopenhauerian, 

avînd un pronunţat caracter ideologic şi filozofic, opinie numai în parte acceptabilă. 
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Eminescu resimte ecourile sistemului schopenhauerian, îl asimilează într-o mare măsură, 

fiind „acceptabil”, marcînd un paralelism de gîndire, o sistematizare coerentă a impulsurilor 

interne, însă sistemul eminescian este propriu, fluent, predictibil. Prin urmare, misoginismul 

acestuia nu poate fi cuprins într-o formulă simplă, ci cuprinde amplitudini reperabile încă în 

lirica juvenilă, cînd poetul nu descoperise filozofia schopenhaueriană. „Misoginismul” 

eminescian se găseşte în descendenţa unor idei lirice asupra erosului care surprindeau, de 

altfel, alteritatea din interiorul cuplului, alteritate care se acutizează progresiv. De la o 

incongruenţă abia perceptibilă şi o incompatibilitate care-şi găsesc soluţia în absolut, printr-o 

distanţare spaţială convertită în alteritate substanţială, care va deveni un fapt incontestabil în 

segmentul „misogin”, viziune a alterităţii intransgresabile. De aici provine virulenţa 

versurilor, vehemenţa minimalizatoare, panorama satirică cuprinsă în fragmente ale Scrisorii 

IV şi V, în postumele Antropomorfism, Icoană şi privaz, Femeia?... măr de ceartă, Pierdută 

pentru mine, zîmbind prin lume treci, M-ai chinuit atîta cu vorbe de iubire ş.a. „Satira 

eminesciană sancţionează refuzul femeii de a se lăsa gîndită, ceea ce echivalează cu un 

involuntar refuz de a exista” (Ioana Em. Petrescu 2000), iar ceea ce nu există, folosind 

termenii exegetei, nu poate fi conceput decît ca alteritate, pentru că „ceea ce există în 

imaginile satirice din Scrisorile IV şi V, în Icoană şi privaz sub înşelătoarea înfăţişare a 

frumuseţii nu e decît demonul speciei, schopenhaueriana voinţă, demonul josnic care joacă, 

sub mii de măşti, aceeaşi piesă. Statuia sau icoana devine atunci păpuşă, marionetă lipsită de 

existenţă proprie, gestica ceremonială devine atunci convenţie socială (îngroşată pînă la 

caricatură în imaginea „congresului de rubedenii” din Scrisoarea IV), rolul mitic din idile 

devine rol de farsă”. Socialul, artificiul de orice fel o propulsează pe femeie, desacralizată, 

într-un spaţiu în care bărbatul nu poate fiinţa; rolul lui devine acum anamnetic: profanînd 

convenţiile, el încearcă să o sustragă mirajului social, relevîndu-i, în negativ, paradisul 

pierdut. De aceea, în elegii, poetul recurge la o structurare biplană: amintirea e efortul eşuat al 

gîndirii de a mîntui fiinţa iubitei din „valurile vremii”, de a-i da „altă lege”, de a o 

circumscrie din nou traiectoriei pierdute; memoria, obstinată identitate cu sine a gîndirii, 

caracterizează fiinţa masculină (asociată existenţei eterne a naturii, ca-n Pe aceeaşi 

ulicioară..., dar atinsă, ca şi Hyperion, de oboseală şi setea morţii), iar uitarea, veşnicia 

trecerii, e legea prezenţei efemere a femeii, incapabilă să-şi rămînă congruentă. În timp ce 

femeia are o structură mimetică, bărbatul este identic numai cu sine însuşi. Textul, redus ca 

dimensiuni, Pe aceeaşi ulicioară, încadrat de Perpessicius în ciclul „veronian”, este notabil 

prin subtila „sistematizare” realizată aici: ceea ce este „vremelnic” aparţine unei mobilităţi 

strict feminine - ceea ce este masculin este peren prin excelenţă. Elementele materiale 

statornice nu corespund numai conturării unui „cadru”, ci au rolul de a da o dimensiune 

durabilă materiei, care să contrasteze cu fluiditatea femeii, cea care se sustrage 

permanentizării. Într-o manieră identică, în Cînd amintirile..., publicată mai tîrziu, în 1883, 

este ilustrată unitatea monadică a bărbatului raportată la cameleonismul femeii. 

Depersonalizarea femeii, care nu-şi mai aparţine, este pusă în imediată relaţie cu continuitatea 

esenţială a bărbatului, care „bate acelaşi drum”, care nu deviază de la un traiect absolut. 

Substanţial, femeia este un „autre”, căruia nu i se mai poate surprinde condiţia meta-fizică, 

„sufletul ei” fiind altul. Iubita are nefastul rol de a irealiza un timp paradisiac, recuperabil 

doar prin intermediul amintirii („Cum oare din noianul de neguri să te rump”, Din valurile 

vremii), în care ceremonialul are un colorit primordial. Timpul viitor din idilele silvestre a 

devenit trecut, la fel cum iubita, cea care s-a metamorfozat incomprehensibil, este acum o 

relicvă desacralizată a unui paradis pierdut, în care comunicarea / comuniunea era extra-

senzorială, ţinînd de unitatea androginică, fără intruziuni intempestive, Despărţire este 

proiectată pe acelaşi fundal erotic al depersonalizării, femeia alienîndu-se: „Să cer un semn, 

iubito, spre-a nu te uita/ Te-aş cere doar pe tine, dar nu mai eşti a ta”. Separaţia este de 

factură supracauzală şi este asemuită trecerii în moarte (irecuperabilă, de astă dată). Din 
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aceeaşi categorie a eroticii alterităţii ireductibile face parte şi De cîte ori, iubito..., care 

aparţine, ca şi Departe sînt de tine..., Singurătate, Melancolie şi Despărţire, ciclului „în-

depărtării”, atît spaţiale, cît şi „substanţiale”. Bineînţeles, ambientul glaciar corespunde 

glacialităţii femeii, indiferenţei în care se zbate, captiv, îndrăgostitul neputincios. Desigur, 

pasărea părăsită are o dimensiune alegorică: bărbatul însuşi are aripile sfărîmate, marea 

îngheţată este sufletul său, în timp ce femeia, prizonieră unui spirit gregar, se depărtează. 

Poemul păstrează structura binomă - în care partea a doua are o funcţie exegetică a primeia -, 

pentru a potenţa tensiunea lirică; cel de-al doilea fragment, concis, punctează, definitoriu, 

alteritatea instaurată în cuplu, în-depărtarea fiind, de astă dată, ambivalentă, biunivocă: 

„Sîntem tot mai departe deolaltă amîndoi”. Textul este o ilustrare a distanţării definitive 

dintre îndrăgostiţi, spaţio-temporală - prin urmare, nereductibilă, ireversibilă, alteritatea 

atingînd în acest punct un grad maximal. Pe acelaşi portativ al apropierii şi al recunoaşterii, 

al recuperării unei fericiri pierdute, se găsesc Pe lîngă plopii fără soţ... şi Şi dacă... („Pe 

lîngă plopii fără soţ/ Adesea am trecut;/ Mă cunoşteau vecinii toţi/ Tu nu m-ai cunoscut [...] 

Tu nu m-ai înţeles”; „Şi dacă ramuri bat în geam/ Şi se cutremur plopii,/ E ca în minte să te 

am/ Şi-ncet să te apropii”). O resurecţie a atmosferei din Floare albastră o găsim în Lasă-ţi 

lumea..., dar, de astă dată, injoncţiunea nu mai este adresată de femeie bărbatului, ci, dintr-o 

altă perspectivă, bărbatul îşi cheamă iubita la ordinea pierdută. Ea face parte acum dintr-o altă 

„lume”, iar a i se da lui înseamnă a reface, într-un plan superior, unitatea iniţială. 

Scrisoarea IV cuprinde două părţi, prima derulînd o imaginară idilă, a doua, într-o 

formulă indulgent-edulcorată, „misoginismul” Scrisorii V. Prin acest paralelism, formă de 

autopastişare şi autopersiflare, poetul augmentează disonanţele dintre lumea „fantaziei” şi 

realitatea care face parte dintr-o „amară proză”. „Povestea” amoroasă, scenă shakespeariană 

a balconului, un Romeo care invocă apariţia iubitei, sînt ingredientele unui sentimental 

romantism, cu peroraţii ardente şi gesturi largi, de melodramă. Într-o perfectă simbioză cu 

natura, cuplul se găseşte într-un timp suspendat al fericirii eterne, dar acestea sînt plăsmuiri 

ale unei „ţări necunoscute” şi ale unui timp revolut. Antiteza se realizează între un timp în 

care dragostea cuprindea întreaga amplitudine a sufletului omenesc, sfidînd convenţia şi 

socialul, într-o insulă (spaţio-temporală) euthanatică, şi un timp („azi”) în care dragostea 

însăşi este prinsă în cruda mecanică social-conformistă. Procesul de alterare nu este pus pe 

seama „copilei”, ci pe social – „congresul de rubedenii”. Femeia eminesciană nu este 

alteritate sui generis, ci, printr-o fabuloasă metasomatoză, devine Altul incomprehensibil. 

Neputinţa de a se descătuşa într-o iubire liberă îi iscă imprecaţii violente, 

„schopenhaueriene”, asupra întregii mentalităţi a veacului. Femeia este plăsmuită dintr-o 

substanţă străină; înconjurată „de un roi de pierde-vară”, ea „zîmbeşte tuturora cu gîndirea ei 

uşoară”; întreaga feminitate este redusă la „foşnirile de rochii”, iar simulacrul viril la „zornet 

de pinteni”, sexele fiind prezentate prin cumulare, fiind vorba despre o umanitate 

nediferenţiată caracterologic, într-o repulsivă etalare / exaltare de rut. Poetul simte totala 

incongruenţă între el şi umanitatea degenerată pe care o stigmatizează şi în care se descrie 

autopersiflator. Nimic din icoana femeii de altădată, cea care înrîurea „şirurile clare”. Ea este 

acum , împreună cu această umanitate priapică, o entitate imposibil de integrat „sistemului” 

poetului. Dacă în Scrisoarea IV vehemenţa este oarecum înfrînată, Scrisoarea V se naşte 

dintr-un simţămînt vulcanic. Proba alterităţii, strecurată mai întîi în doze homeopatice, ca 

într-o mitridatizare, culminează într-o avalanşă de injurii, nestăvilită, în Scrisoarea V. Ceea 

ce ne interesează este faptul că acesta este punctul maxim al „distanţei” dintre bărbat şi 

femeie; drumul nu mai poate fi parcurs înapoi, spre o reafirmare / argumentare a idealului 

(„Aşa cum te visasem ai fost, dar nu mai eşti”, va spune poetul într-o postumă, Codru şi 

salon). 

Din aceeaşi perspectivă, textul Luceafărului se pretează la o astfel de interpretare, 

influenţată de existenţa unui cert sistem de alterităţi. Dincolo de evidenţele de exegeză, pe 
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care însuşi poetul le indică, Luceafărul rămîne o opera aperta căreia i se pot da o infinitate 

de conotaţii subiacente, dincolo de interpretarea alegorică. În schelăria minuţioasă a 

edificiului este inserată ideea Altului feminin, sub un văl alegoric (la o altă scală, 

persiflatorie, anecdotică, o găsim în postuma Antropomorfism). Ideea dragostei pămîntene 

pentru un luceafăr (intangibil spaţial) este lato sensu o conştientizare a alterităţii şi o dorinţă, 

feminină, de data aceasta, de anulare a dihotomiei. Dar tocmai reducţia la Unul, posibilă prin 

iubire, se dovedeşte a fi imposibilă, accentuînd polarizarea. Fie că masculinitatea este dotată 

cu geniu, iar feminitatea urmează legile bestialităţii, în imposibilitatea de a recunoaşte 

absolutul şi de a opta, fie că citim Luceafărul ca simplă poveste a unei iubiri eşuate, 

fundamentul poemului este alteritatea văzută ca osmoză falsă a unului în celălalt. Unică, 

după un sistem de referinţă „uman”, femeia simte dorinţa bovarică, narcisiacă, de a-i apărea 

Luceafărul , „pentru a-i lumina viaţa”. Nu întîmplător numai în Luceafăr dorinţa este vie; 

încă o dată, principiul masculin are o reprezentare activă: luceafărul coboară, metamorfozat, 

în somnul fetei. Imposibilitatea de a i se arăta în alte circumstanţe marchează alteritatea (ea 

aparţine pămîntului, el-cerului; el aparţine eternităţii, fiind o categorie superioară, ea este 

supusă clipei; pentru a i se arăta în substanţa sa-ceea ce fata iubeşte este ceea ce vede, adică o 

aparenţă, nu o esenţă-, luceafărul trebuie să coboare, să ia o înfăţişare a altuia 

comprehensibil tinerei fete; pentru ca iubirea să se poată concretiza, unul dintre cei doi 

termeni ai cuplului trebuie să-şi abandoneze atributele, să devină altul; Cătălina, ştim bine, 

nu-şi leapădă condiţia umană, pentru că, mediocră, nu poate concepe existenţa a ceva 

superior, îi lipseşte sentimentul supracauzalului = absolut). Luceafărul coboară ca urmare a 

chemării fecioarei, vicisitudinile pe care le-a înfruntat sînt de ordin „interior” – pentru a urma 

iubirea unei muritoare, el îşi contrazice / neagă esenţa, se de-personalizează. În text, 

alteritatea este totală: sub raport spaţial, temporal, substanţial, meta-fizic. Este firesc ca, în 

această conjunctură, dragostea lor să nu se împlinească. Zborul uranic al Luceafărului-

Hyperion spre Demiurg are sensul investigării conştiinţei, interogarea unui for nealterat de 

imperative interioare. Demiurgul este instanţa esenţial cerebrală, care-i relevă nonsensul de-

personalizării / involuţiei, pentru capricii erotice. 

Erotica eminesciană, în secţiunea ei identitar-interogativă, este construită pe un sistem 

de alterităţi care evoluează în trei etape: 

(1) alteritate subtilă, „minimală”, apropiată unui „grad zero”, subiacentă, de o factură 

metafizică (femeia e un „altul”, dar un „altul” comprehensibil şi reductibil în absolut); cuplul 

este pseudo-androginic; acest segment corespunde primei perioade a creaţiei eminesciene, 

idilelor silvestre şi derivatelor ei; 

(2) alteritatea de „tranziţie” (iubita suferă o translaţie de la imaginar / ideal înspre real), 

insinuată pe o coordonată spaţială, iubita e „departe”, fie şi o depărtare „simbolică”, 

premonitorie; 

(3) alteritatea ireductibilă; iremediabil, termenii cuplului îşi consumă paralel existenţa; 

alteritatea ireductibilă convine segmentului „misoginismului” eminescian. 
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NICOLETA REDINCIUC 
Master, I, Iaşi 

Omenirea şi vanitatea descifrării sensului 

„O, Demiurg, solie cînd nu mi-ai scris în stele, 

De ce mi-ai dat ştiinţa nimicniciei mele?” 

(O, stingă-se a vieţii...) 

Excusatio propter infirmitate 

A te situa în faţa unui text, în poziţie de simplu cititor sau interpret, înseamnă a re-crea o 

lume, fie cea proiectată de creatorul însuşi, fie o lume construită arbitrar de ochiul interesat al 

exegetului. Dincolo de text, în sens etimologic, se poate naşte astfel intenţionalitatea 

auctorială, recuperată de cititorul model, sau se înregistrează subiectivitatea regulilor de 

semnificare ce ghidează cititorul empiric în întemeierea sensului poemului.  

Textul eminescian implică adesea un raport complex cu destinatarul, dezvăluit în special 

prin poemul E împărţită omenirea.... Ca „principiu activ al interpretării”(Umberto Eco 1991: 

28), atît cititorul real, cît şi cel construit de cuvînt, este silit a-şi recunoaşte, fără a mima 

socratic neştiinţa, neputinţa decodării poemului; sensul ultim al textului e tocmai obscuritatea 

lui. 

Punctul de plecare al lucrării noastre a fost punerea în ipostaza cititorului care „credea 

(s.n.) a şti ce este fenomenul  Eminescu şi ce ne(s.a.) este el” (Constantin Noica 1975: 5) şi, 

pe baza acestei certitudini hermeneutice, căutarea sensului poemului anterior numit. Stăruind 

asupra semnelor, într-un efort exegetic susţinut, am constatat întîlnirea cu un nou Eminescu, 

ca să vorbim în termenii lui N. Iorga, sau cu un alt chip al său, în care nu problema geniului, a 

morţii, a iubirii ori istoria sînt esenţiale, ci  nimicnicia omului în determinarea sensurilor 

lumii.  

Om şi omenire – salvare prin creaţie 

Definind omenirea ca pe „o rasă blestemată” (Andrei Mureşanu), Eminescu pune la 

îndoială capacitatea ei de a descifra semnele din cartea lumii. Debutînd schopenhauerian, E 

împărţită omenirea... vorbeşte despre două moduri virtuale opuse de accedere la sens, în 

jurul cărora va gravita întreaga structură a poeziei: prin cunoaştere empirică şi prin 

cunoaştere raţională. Construită pe paralelismul dintre „cei ce vor” şi „cei ce ştiu”, poezia nu 

dezvăluie în limitele sale textuale cheia accesului la înţelesurile lumii.   

Omenirea capătă conotaţii depreciative în poezia eminesciană în genere, opţiunea pentru 

acest concept justificîndu-se prin sfera semantică a limitării în care se înscrie. Identificarea cu 

omenirea echivalează cu o cădere ontologică a fiinţei: „E scop în viaţa noastră – vrun scop al 

mîntuirii?/ Nu junghiem fiinţa pe-altarul omenirii?”(O, stingă-se a vieţii...). În acest sens, 

cîteva versuri din Memento mori, în care nu aleatoriu autorul subliniază cuvîntul-cheie, sînt 

de natură a trimite spre condiţia marginală a tot ceea ce se înscrie în aceeaşi relaţie de 

semnificare: „Umane, vor pieri şi ele toate./ Căci eternă-i numai moartea, ce-i viaţă-i 

trecător.” Omul ca regn are parte de o condiţie efemeră, sfîrşitul lucrurilor aducînd cu sine 

iluminarea legată de deşertăciunea existenţei sale: „Ce-a rămas, oame, din puterea ta? – 

Nimic!!”. 
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Un demers argumentativ al condiţiei sui-generis, nu doar la nivel semantic, ci şi lexical, 

a conceptului de OM implică oprirea asupra cîtorva texte, în care opoziţia dintre om şi 

celălalt, purtător al semnului distinctiv, este revelatorie. Eminescu situează conştient eul liric 

al poemului O, stingă-se a vieţii... în antiteză cu ceea ce ţine de omenesc: „Să nu zic despre 

mine ce omului s-a zis,/ Că-i visul unei umbre şi umbra unui vis”, intenţionalitatea versurilor 

acceptînd în acest caz două chei de lectură. Pe de o parte, omul intră în opoziţie cu mine-le, 

retras din categoria muritorilor de rînd prin neascultarea de vorbele lumii şi această 

specificitate este marcată la nivel lexical prin clasicele forme pronominale şi verbale de 

persoana I. Pe de altă parte, ignorînd opoziţia menţionată, versul ultim vine să sublinieze 

superficialitatea, inconsistenţa celui comun prin apropierea de umbră şi vis. 

De aceleaşi limitări este îngrădit şi omul social în Scrisoarea I, „care s-o-ncerca s-arate 

că n-ai fost vreun lucru mare/ C-ai fost om cum sînt şi dînşii...”, atingerea unei condiţii 

superioare fiind posibilă doar prin detaşare, prin creaţie. Imaginea creatorului face notă 

discordantă cu omul social, a cărui ţintă e „mărirea” şi în a cărui viziune lucrurile 

nesemnificative devin criterii de apreciere. În conştiinţa contemporanilor, a posterităţii, deci 

şi a cititorului, cel ce se răzvrăteşte depăşind „micile mizerii” are identitatea de bătrîn dascăl, 

cugetător şi nu de om, indiferent de determinare. 

În textul punct de plecare al studierii condiţiei omenescului în lirica eminesciană, omul 

nu intră în nici un fel de opoziţie cu vreun reprezentant al unei ordini superioare, ci se 

manifestă în două ipostaze avînd în comun neputinţa descifrării sensurilor lumii. El este lăsat, 

cu o intenţie vădit ironică, să se desfăşoare într-un tragism al zbaterii spre atingerea sensurilor 

majore ale existenţei; privit dinafară, tragismul deviază spre ridicol, personajul exponent al 

omenirii neavînd conştiinţa inutilităţii actului său şi nici măcar a eşecului („Ei nu pătrund a 

ta mărire/ Minune-i pentru dînşii tot/...La toate farmecele firii/ Se bat cu mîinile pe piept.”). 

Interpretarea lumii stînd în legătură cu strategiile interpretative, inaccesibile cercului strîmt al 

umanului, captarea sensului nu se realizează decît în cazuri izolate, marcate de elitismul 

spiritual. A aspira spre atingerea esenţialului prin cunoaştere raţională sau prin simpla 

acceptare a mersului lumii înseamnă a rămîne într-un univers iluzoriu neproductiv. Eşecul 

exerciţiului de interpretare a lumii prin căile de acces propuse se susţine nu doar în limitele 

textului, lipsa de finalitate a hiperlucidităţii sau a sentimentalismului exacerbat învederîndu-

se şi în O, stingă-se a vieţii... sub forma interogaţiei retorice: „A gîndului lucire, a inimii 

bătaie/ Ridică un grăunte din sarcina greoaie/ Mizeriei comune?”.  

Singură creaţia este în măsură a depăşi limitările gîndirii şi ale simţirii sau, de ce nu, a le 

sintetiza într-un asemenea grad încît să permită dezlegarea enigmelor universale: „Şi de-

aceea beau paharul poeziei înfocate./ Nu-mi mai chinui cugetarea cu-ntrebări nedezlegate/ 

Să citesc din cartea lumii semne ce mai nu le-am scris.” (Memento mori). 

Lumea se deschide, dar cele două categorii de interpreţi sînt incompetenţi în a-i descifra 

semnele, în a în-fiinţa o „lume a-nchipuirii” cu deschidere din „lumea cea aievea” asemenea 

vizionarilor geniali, detaşaţi de ceilalţi prin cunoaşterea esenţei lumii, dar şi printr-un aer 

degajat de sacralitate: „...sînte firi vizionare,/ Ce făceaţi valul să cînte, ce puneaţi steaua să 

zboare,/ Ce creaţi o altă lume pe-astă lume de noroi” (Epigonii).  Numai poezia, cu funcţia 

sa metamorfotică, ar fi în măsură a salva omenirea de contingent, însă accesul la ea e limitat.  

Goana după sens e nemotivată sau inconştientă, în virtutea mişcării comune, ceea ce 

relevă superficialitatea lor: „Căci cei mai mulţi din oameni după nimic alerg.” (Povestea 

magului călător în stele). 
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Om şi Creator 

Privită în sens larg, E împărţită omenirea... pare a se naşte din relaţia tensionată cauzată 

de absenţa răspunsului la întrebarea implicită ce domină textul: CE ESTE OMUL? Din 

aproape în aproape, textul se construieşte în ideea aflării unui răspuns la această interogaţie 

nepronunţată.  

Există la Eminescu o viziune circulară asupra statutului interogaţiei privind existenţa, 

omul aşezîndu-se în centrul acestor condiţionări: „Oamenii sînt probleme ce şi le pune 

spiritul universului, vieţile lor – încercări de dezlegare. Chinul îndelungat, vecinica goană 

după ceva necunoscut nu samănă cu aviditatea de a afla răspunsul unei întrebări uriaşe?[...] 

Cei mai mulţi oameni însă rămîn întrebări.” (Archaeus) 

Omul se înscrie perfect într-o umblare continuă după sensuri. 

Dezlegarea semnelor din cartea lumii impune o autocunoaştere, la a cărei deplinătate se 

ajunge doar cu condiţia cunoaşterii dumnezeirii, a cărei oglindă este omul. Ideea de 

asemănare dintre Dumnezeu şi om stă la baza relaţiei dintre microcosm şi macrocosm şi este 

de origine biblică: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră... Atunci, luînd 

Domnul Dumnezeu ţărînă din pămînt, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-

a făcut omul fiinţă vie.” (Facerea 1:26, 2:7). În lumina naşterii omului ca pe o facere a lumii, 

el constituie punctul central al relaţiilor cosmice: „Omul nu se defineşte în lume şi lumea nu 

se defineşte pentru el decît prin raporturile lui reciproce” (J. Chevalier... 1993: 374, II). 

Asemeni lui Dumnezeu, omul se caută egoist pe sine prin apropierea de El. Abundenţa 

cauzalelor „Căci omul tot în tine crede”, „Căci buni şi răi trăiesc în tine”, „Căci tu eşti ţinta 

tuturor” constituie suficiente argumente favorabile ideii de absenţă a discernămîntului în 

relaţia cu divinul, aspiraţia spre dumnezeitate venind nu dintr-o revelaţie a sacrului, ci mai 

degrabă dintr-un pragmatism înălţător. 

Nenumitul Dumnezeu, ascuns în spatele unui banal pronume de persoana a doua, care ar 

putea chiar să ambiguizeze înţelegerea textului, îşi află o definire pertinentă în raport cu 

creaţia sa, care explicitează orientarea umană spre un astfel de tip de cunoaştere: „Şi asta-i 

deosebirea între D-zeu şi om. Omul are-n el numai [în] şir fiinţa altor oameni viitori şi 

trecuţi. D-zeu le are deodată toate neamurile ce or veni şi ce au trecut; omul cuprinde un loc 

în vreme. Dumnezeu e vremea însăşi, cu tot ce se-ntîmplă-n ea, dar vremea la un loc, 

asemenea unui izvor a cărui ape se întorc la el însuşi, ori asemenea roţii ce deodată cuprinde 

toate spiţele, ce se-ntorc vecinic. Şi sufletul nostru are veşnicie în sine, dar numai bucată cu 

bucată.” (Sărmanul Dionis).  

Plecînd aşadar de la premisa că lumea poate fi înţeleasă ca o proiecţie a divinului, 

estomparea contrastului dintre hiperluciditatea interpretativă şi i-raţionalul pus în aceeaşi 

slujbă se motivează. Antiteza dezvoltată în strofa întîi a poemului devine complementaritate, 

marcată la nivel sintactic de coordonarea adversativă: „Cînd unii ţese haina vremei,/ Ceilalţi 

a vremii coji adun:/ Viaţă unii dau problemei,/ Ceilalţi gîndirii o supun.// Dar pace este între 

dînşii:/ Ce unii fac iau alţi aminte.”   

Prioritatea acordată divinului permite convergenţa celor două drumuri paralele 

negeneratoare de sens: limbajul originar comun, desprins din filele sacre e lipsit de forţa de a 

împinge dincolo de fenomenal căutarea; raportarea  la sacru se înscrie într-o paradigmă care 

interzice problematizarea, unica posibilitate de depăşire a condiţiei umane limitate: „Căci 

pînă azi domneşte-ntr-înşii/ A cărţii tale graiuri sfinte./ N-a intrat viermele-ndoielii,/ Copil e 

ochiul lor cînd vede.” Acceptarea obedientă a destinului, descoperirea raţională sau empirică 

a lui Dumnezeu are un destin unic: eşecul cunoaşterii totale: „Necercetînd nimic din fire,/ 

Nimic nu ştiu, nimic nu pot”  
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IRINA DINCĂ 

Anul III, Timişoara 

Cîntecul eminescian şi reverberaţiile sale în lirica românească modernă 

În universul eminescian, poezia şi muzica se întîlnesc într-o „con-fuziune”, cum ar spune 

G. I. Tohăneanu, ajungînd pînă la contopire, configurînd un imaginar poetic aparte, cu reflexe 

ce străbat lirica secolului XX pînă în poezia contemporană (vezi Ioana Bot 1991). Gilbert 

Durand surprinde esenţa paradoxală a muzicii, definind-o drept „o unire a contrariilor”, 

întrucît, dacă ea „e în primul rînd armonie, ea nu e mai puţin contrast dramatic” (Gilbert 

Durand 1977: 433). Astfel, cîntecul eminescian vibrează pe o paletă de tonalităţi ce se întinde 

de la acordurile senine, clasice la dizarmoniile moderne. Pot fi distinse trei tonalităţi ale 

cîntecului eminescian, deşi ele interferează şi se contaminează, putînd fi regăsite uneori în 

acelaşi text poetic: tonalitatea armoniei clasice, cea sublimă de factură romantică şi cea 

tragică de orientare modernă. Cele trei tonalităţi îşi vor regăsi reverberaţii în ordine inversă 

în poezia modernă, de la dizarmoniile bacoviene la acordurile sublime ale cîntecului 

blagian şi armoniile „jocului secund” barbian. 

O primă tonalitate a cîntecului eminescian dezvăluie năzuinţa spre armonie şi 

seninătate, vădind un „gust al clasicităţii”, remarcat de Al. Piru (în Traian Diaconescu ed. 

1982: 196) în structura de altfel romantică a poetului. Notele apolinice ale cîntecului se 

răsfrîng în imaginarul poetic eminescian, ce se deschide dinspre percepţia luminoasă a naturii 

şi iubirii spre viziunea amplă a ordinii universale. Această sensibilitate apolinică se manifestă 

pe fondul admiraţiei poetului pentru cultura clasică a Greciei antice, centrată pe ideea de 

Cosmos, ce denotă atît armonia, cît şi frumuseţea lumii (Tudor Vianu 1971: 85). Arta clasică 

grecească gravitează în jurul idealului de frumuseţe ca aspiraţie spre echilibru, seninătate, 

perfecţiune, iar acest model ideatic este asumat în poezia Odin şi poetul, unde cîntecul atinge 

frumuseţea desăvîrşită doar decantat de zgura suferinţei mistuitoare şi izvorînd din 

seninătatea şi liniştea lăuntrică: „Nu crede că-n furtună, în durere,/ În arderea unei păduri 

bătrîne,/ În arderea şi-amestecul hidos/ Al gîndurilor unui neferice/ E frumuseţea. Nu – în 

seninul,/ În liniştea adîncă sufletească,/ Acolo vei găsi adevărata,/ Unica frumuseţe...”. 

Expresie a frumuseţii desăvîrşite a cîntecului eminescian, muzica sferelor este 

chintesenţa alcătuirii perfecte a cosmosului, în care sunetele celeste se împletesc 

armonizîndu-se într-o configuraţie muzicală a lumii. Astfel, cîntecul apare ca forţă ce 

însufleţeşte geometria universului şi susţine dinamica sa interioară, într-o viziune integrată de 

Zoe Dumitrescu-Buşulenga unei concepţii de tip pitagoreic şi platonic, în care muzica este 

„însăşi osatura lumii” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga 2000: 305). Primul model cosmologic la 

care aderă afectiv Eminescu este, în viziunea Ioanei Em. Petrescu, tocmai cel platonician, 

derivat din imaginea pitagoreică a unui univers ce este, „în structura lui, muzical, pentru că 

structura îi este dată de legile armoniei” (Ioana Em. Petrescu 1978: 17), în care răsună 

acordurile muzicii sferelor.  

Cîntecul ca muzică a sferelor apare încă din prima poezie a lui Eminescu, ca o 

sonoritate transcendentă, angelică, inaccesibilă în existenţa telurică, doar o promisiune 

consolatoare după moarte: „Colo unde te-aşteaptă toţi îngerii în cor,/ Ce-ntoarnă tainic, 

dulce a sferelor cîntare” (La mormîntul lui Aron Pumnul). Această inaccesibilitate a 

muzicii celeste se adînceşte în poezia eminesciana ulterioară, frumuseţea sa nu poate răzbate 

decît fragmentar în lumea pămînteană: „Cînd îngerii cîntă de asupra raclei/ În lumea 

cerurilor – ele-albesc. […] Şi pe pămînt ajung ţăndări duioase/ Din cîntecul duios, dar 

numai ţăndări...”(Demonism). Refuzul transcendenţei de a se dezvălui prin cîntec trezeşte 
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aspiraţia spre frumuseţea lui interzisă, eul liric fiind în continuă căutare a unor epifanii 

compensatoare: prin eros, iubita părînd „nota rătăcită/ Din cîntarea sferelor/ Ce eternă, 

nefinită/ Îngerii o cîntă-n cor”(La o artistă), prin reveria ce se deschide spre o lume mitică, 

locuită de nimfe şi ondine, în care îngerii intonează misticul cîntec al sferelor: „Muzica 

sferelor: Serafi adoară/ Inima lumilor ce-o încongioară,/ Dictînd în cîntece de fericire/ 

Stelelor tactul lor să le inspire” (Ondina), prin artă, încercare în acest caz sortită eşecului, 

întrucît desăvîrşirea este covîrşitoare pentru mijloacele de percepţie imperfecte ale omului, iar 

maestrul „asurzeşte în momentele supreme,/ Pîn-a nu ajunge-n culmea dulcii muzice de 

sfere,/ Ce-o aude cum se naşte din rotire şi cădere” (Scrisoarea V). 

Aspiraţiile apolinice nu se risipesc o dată cu abandonarea modelului cosmologic 

platonician; dimpotrivă, ele se vor insinua pe fondul unor preocupări romantice prin 

excelenţă, precum redescoperirea naturii, alunecarea în lumea fanteziei ori exaltarea 

sentimentului de iubire. Întrucît spiritul clasic este mai puţin receptiv la frumuseţile naturii, 

sentimentul naturii este o descoperire a romantismului. Doar că acesta manifestă un cult 

închinat „unei naturi sălbatice şi tulburi” (Tudor Vianu în G. Călinescu et ali 1971: 268) în 

timp ce în unele versuri eminesciene cadrul natural se apropie mai mult de „micro-armonia” 

idilicului, respins, după cum intuia Virgil Nemoianu, de romantism tocmai pentru echilibrul, 

moderaţia şi cumpătarea pe care le implică ( Virgil Nemoianu 1996: 138), decît de tumultul 

sufletesc romantic. Cîntecul armonic al naturii este în acord cu plenitudinea iubirii împlinite 

din Lacul: „Să plutim cuprinşi de farmec/ Sub lumina blîndei lune – / Vîntu-n trestii lin 

foşnească,/ Unduioasa apă sune!” şi Dorinţa: „Vom visa un vis ferice,/ Îngîna-ne-vor c-un 

cînt/ Singuratece izvoare/ Blînda batere de vînt;// Adormind de armonia/ Codrului bătut de 

gînduri”, cîntecul lui Muşatin se armonizează cu cel al codrului, cîntecele lor vibrînd la 

unison: „Aşezat la vreun pîrîu,/ Să scoţi fluierul din brîu,/ tu să cînţi şi eu să cînt,/ frunza-mi 

toată s-o frămînt”(Muşatin şi codrul). 

Simfonia naturii răspunde dorului de armonie şi idealului de frumuseţe sintetizat în 

fascinaţia dulceţei, epitetul dulce fiind des asociat acestei tonalităţi a cîntecului eminescian şi 

nu întîmplător, după Edgar Papu, „muzica naturii eminesciene” este „conexată la ideea de 

dulce” (Edgar Papu 1979: 99). De pildă, în Codru şi salon, tînărul, refractar muzicii 

artificiale a salonului, rezonează cu limba dulce şi plină de prospeţime a firii ce se revarsă în 

fiinţa sa prin cîntec: „A firii dulce limbă de el era-nţeleasă/ Şi îl împlea de cîntec, cum îl 

împlea de dor”. Elementul muzical prin excelenţă în acest cîntec al firii este apa, melosul 

undelor apelor amplifică vraja senină a naturii, „apele au păstrat virtuţi muzicale”, releva Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga, întrucît acvaticul „stinge sau măcar temperează plutonicul ardentei 

tinereţi eminesciene” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga 2000: 292). Un astfel de moment magic 

apare în Mureşanu, unde „muzica dulce” a „visurilor” din interludiul dintre monologurile 

tensionate trimite la o simbolistică acvatică: „Zidim într-o clipă din spume/ O lume./ Lac,/ Pe 

care în cînt se desfac/ Cu dulci şi armonice glasuri/ Talazuri”. 

Similar, în Memento mori, sub vraja melodioasă a apelor, „pe-a visării lucii valuri”, 

„îmbătat de-un cîntec vecinic”, eul liric alunecă în „lumea-nchipuirii”, a fanteziei, exaltată de 

romantism, dar respinsă de spiritul clasic prin „deprecierea hotărîtă a imaginaţiei în favoarea 

raţiunii” (Adrian Marino în G. Călinescu et ali 1971: 125). Dar există pe tărîmul fanteziei 

zone luminoase, ce stau sub semnul unui „timp echinoxial”, în termenii Ioanei Em. Petrescu, 

prin care se recuperează viziunea platoniciană a lumii ideale prin proiectarea în mitic. Un 

asemenea spaţiu paradisiac este cel al  Daciei din Memento mori, tărîm „străbătut, ca de un 

ax transversal, de fluviul cîntării” (Ioana Em. Petrescu 2002: 145), în acord cu frumuseţea 

desăvîrşită a naturii originare. 

Valorizarea romantică a iubirii se împleteşte în unele versuri eminesciene cu o imagine 

armonică şi idealizată a acestui sentiment, comuniunea afectivă dintre cei doi îndrăgostiţi 

realizîndu-se prin armonizarea lor deplină. Această unitate desăvîrşită a cuplului se manifestă 
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muzical, ca o conlucrare a celor doi în geneza cîntecului: „Tu eşti aerul, eu harpa/ Care 

tremură în vînt,/ Tu te mişti, eu mă cutremur/ Cu tot sufletul în cînt.// Eu sînt trubadurul. 

Lira/ Este sufletul din tine,/ Am să cînt din al tău suflet/ Să fac lumea să suspine”(Catrene). 

Cînd iubirea se împlineşte, feminitatea răspunde nostalgiei sensibilităţii clasice după 

„frumosul ideal”, femeia fiind întrupare a perfecţiunii şi frumuseţii cîntecului divin: „Eşti 

fiinţa-armonioasă/ Ce-o gîndi un serafin,/ Cînd pe lira-i tînguioasă/ Mîna cîntecul 

divin?”(La o artistă). Chiar şi în atmosfera tenebroasă din Strigoii, iubirea împlinită mai 

presus de forţa distructivă a morţii aduce o destindere a tensiunii într-o undă de seninătate: 

„Acuşa-i la ureche un cîntec vechi străbate,/ Ca murmur de izvoare prin frunzele 

uscate,/Acuş o armonie de-amor şi voluptate/ Ca molcoma cadenţă a undelor pe lac”. 

O altă tonalitate a cîntecului eminescian este cea născută din disonanţe şi tensiuni, 

reflectînd un nou tip de armonie, surprins de Tudor Vianu ca ivindu-se din paradoxala 

îmbinare a voluptăţii şi durerii, pe care romanticii, ca „esteţi ai vieţii sentimentale”, o 

descoperă pe fondul tendinţei lor de apropiere şi contopire a contrariilor (Tudor 

Vianu,1970 b: 215). Aceeaşi tendinţă se afirmă în tulburătoarea reunire a durerii şi încîntării, 

conceptualizată de Edmund Burke prin categoria sublimului, prevestind astfel „constituirea 

unui spirit romantic” (Edmund Burke 1981: 11). Treptat, în poezia eminesciană, cîntecul 

sublim înlocuieşte pe cel întruchipînd idealul clasic de frumuseţe, opţiune anticipată încă din 

poezia La Heliade, unde cîntecului armonic, dulce şi senin îi este preferat cîntecul sublim, 

frenetic şi dezlănţuit: „Sublim însă e cîntul cînd ţipă şi ia-n goană/ Talazurile negre ce turbă, 

se răstoarnă,/ Şi spumegă ca furii şi urlă-ngrozitor”. Această viziune transgresează 

canoanele idealului clasic de frumuseţe, întemeiat pe cerinţele echilibrului, ordinii, proporţiei, 

promovînd disproporţia, iregularitatea, excesul, asociate de  Evanghelos Moutsopoulos 

sublimului (Evanghelos Moutsopoulos 1976: 47). 

Trăirea simultană a unor reacţii sufleteşti contradictorii, precum rîsul şi plînsul, se 

propagă în cîntecul eminescian, care sublimează durerea fiinţei în dulceaţa melosului: 

„Plîngînd rîzător,/ El cîntă cu buze de miere/ Durere”(Ondina). Prin această voluptate a 

suferinţei ce răzbate în sonorităţile cîntecului, acesta dobîndeşte ritmuri dionisiace 

convertibile în acorduri apolinice (Friedrich Nietzsche 1998: 36). Acum este descoperită 

esenţa lumii ca durere, chiar reflexul muzical al structurii fundamentale a lumii, muzica 

sferelor, este o revărsare a durerii universale, păstrînd însă aparenţa farmecului şi armoniei ca 

înveliş iluzoriu: „Iar de atunci prin haos o muzică de sfere/ A cărei haină-i farmec, cuprinsul 

e durere”(Ca o făclie...). Această fascinaţie a iluziei ce învăluie într-o aură ademenitoare răul 

existenţial, în pofida conştientizării naturii distructive a acestuia este chiar nota dominantă a 

tonalităţii sublime a cîntecului romantic eminescian. Un astfel de magnetism malefic, dar 

irezistibil exercită sublima cîntare a îngerului morţii prin care frumuseţea este asociată 

thanaticului: „Dar – e un înger palid cu lungi aripi şi negre, […] Seducător trimite plăcerile 

alegre/ Şi de asculţi cîntarea-i geniu-ţi e sfărîmat/ A celor trecătoare în mîna lui e soarte,/ 

Frumosu-i ca nealţii şi numele-i e: Moarte!”(În vremi demult trecute...). 

Această tonalitate a cîntecului eminescian nu mai dă glas „frumosului universal” cultivat 

de spiritul clasic, ci îşi construieşte propriul ideal, după tiparul propriei sensibilităţi. Această 

mutaţie marchează o trecere de la ceea ce Lucian Blaga numeşte stilul tipic, avînd ca 

„postulate inerente” armonia, simetria, proporţia, promovate de arta clasică, la stilul 

individual, orientat spre unicitatea, „echivocul, penumbra, conştiinţa în devenire, încă 

nelămurită, iraţionalul” ce „sparg echilibrul formelor clasice” (Lucian Blaga 2003: 60-62). 

Astfel, în poezia În vremi de mult trecute..., cîntecul are puteri orfice, el încheagă un alter 

ego consubstanţial sufletului călugărului, născut din „partea cea mai bună, mai pură şi mai 

sfîntă” a fiinţei sale şi răspunzînd astfel idealului său unic, personal de frumuseţe: „Cîntînd pe 

a mea arfă sălbatică, vibrîndă,/ Am pus în ea o parte a sufletului meu. […] Pîn- se preface în 

chipul ce l-am visat mereu”. Aceeaşi întrupare a cîntecului, de data aceasta într-o umbră 
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efemeră, învăluită în taină, este reluată în Mureşanu, unde gîndurile şi ardoarea sufletească 

ale călugărului se răsfrîng în etericul chip chemat din „noaptea nefiinţei” prin magia orfică a 

cîntecului: „Şi am urmat cîntării...Fiinţa mea apare/ Şi-aruncă umbra-i tristă pe fruntea ta 

cea mare./ Gîndirile-ţi măreţe în gîndul meu cuprind,/ La sufletu-ţi de flăcări eu sufletu-mi 

aprind...”. 

Dacă prima tonalitate a cîntecului eminescian izvora din susurul molcom al apelor, 

dezvăluind, în formula lui Ion Negoiţescu, profilul „neptunic” al poetului, cea de-a doua 

tonalitate a sa rezonează cu ardoarea vizionarismului romantic, configurînd profilul său 

„plutonic, învăpăiat de focul originar” (Ion Negoiţescu 1980: 10). Un vers sintetic pentru 

timbrul plutonic al cîntecului eminescian se află într-o variantă a Odei ( în metru antic), în 

care melosul mistuitor dă glas focului lăuntric prin care cîntăreţul se autodistruge. Combustia 

naturii frenetice, stihiale irumpe muzical, ca în cîntecul sublim din episodul confruntării 

dintre zeii daci şi cei romani, în care vibrează patima luptei care dobîndeşte amploare 

cosmică: „Cîntăreţ e uraganul pentru lupta care arde,/ Bolta lirei lui e cerul, stîlpi de nori 

sînt a lui coarde”. Viziunea asupra naturii este halucinantă, firea dezlănţuită este organ al 

cîntecului stihial, cu note apocaliptice, prevestind prăbuşirea unei lumi paradisiace şi intrarea 

într-o altă dimensiune a timpului. 

În timp ce frumosul clasic este unul atemporal, imuabil, eleatic, romantismul percepe 

frumosul integrat fluxului devenirii şi temporalităţii. Sub această înrîurire, cîntecul 

eminescian intră în zodia efemerului, păstrînd încă aspiraţia de neatins spre eternitate: 

„Efemeridele ce trec în vale/ Cîntînd, vuind, certîndu-se şi toate/ Aspirînd la un lucru care-n 

veci/ Nu poate fi al lor – eternitatea”(O, te-nsenină, întuneric rece...). După cum intuia Dan 

C. Mihăilescu, „nu vederea rîului heraclitian, […] ci perceperea auditivă” a acestuia 

dezvăluie „povestea firii şi a devenirii continue”, astfel cîntecul devine un ecou al undelor 

sonore ale rîului timpului: „Cîntarea? Cea mai naltă şi cea îndrăzneaţă/ Nu e decît răsunet la 

vocea cea măreaţă/A undelor teribili, înalte, zgomotoase/ A unui rîu ce nu-l vezi. – Sînt 

undele de timp/ Ce viitoru-aduce, spre-a le mîna-n trecut” Andrei Mureşanu.( Dan C. 

Mihăilescu 2006: 61): Rîul veşnic al cîntării ce străbate ţinutul paradisiac al Daciei se 

preschimbă acum în rîul timpului, reflectînd muzical devenirea lumii în ritmurile înălţărilor şi 

prăbuşirilor succesive, metamorfoză ce ascunde, în termenii Ioanei Em. Petrescu, ieşirea 

timpului de sub semnul „echinoxului”, al eternităţii şi intrarea lui sub cel al „solstiţiului”, al 

istoricităţii. 

O sinteză a tonalităţii sublime a cîntecului eminescian se întîlneşte în cîntecul orfic din 

episodul Greciei antice din Memento mori, în care se regăsesc cele două feţe ale orfismului 

surprinse de Nicolae Balotă, cea constructivă, cosmicizantă şi cea destructivă, destructurantă: 

„Deşi aparţine unei sfere a fecundităţii, a facerii (poein), a creşterii, paradoxal, coborîrea, 

căderea aparţin, ca mişcări esenţiale, destinului orfic” (Nicolae Balotă 2000: 43). Faţeta 

luminoasă, senină, apolinică a cîntecului orfic se prefigurează în viziunea naşterii Greciei din 

mare în Memento mori, dar şi în „muzica de vis” ce inspiră divinitatea printr-o conlucrare în 

zămislirea de „lumi nouă” în Mureşanu sau în magnetismul muzical promis de Demiurg lui 

Hyperion ca o compensaţie pentru nefericirea sa: „Vrei să dau glas acelei guri,/ Ca dup-a ei 

cîntare/ Să se ia munţii cu păduri/ Şi insulele-n mare?” (Luceafărul). Dar această forţă 

magnetică a cîntării se întoarce împotriva creaţiei prin cea de-a doua faţetă a orfismului, 

precum în Memento mori, unde suferinţa lui Orfeu se concentrează în corzile lirei, a cărei 

acorduri poartă energia supremă a universului, care ar putea declanşa căderea lumilor în haos, 

atrase de irezistibila vrajă a sunetului: „De-ar fi aruncat în haos arfa-i de cîntări îmflată,/ 

Toată lumea după dînsa, de-al ei sunet atîrnată,/ Ar fi curs în văi eterne, lin şi-ncet ar fi 

căzut...”. Azvîrlirea lirei sfărîmate de durere în mare scufundă civilizaţia Greciei antice în 

adîncurile acvatice, din care mai răzbate doar sublima cîntare îngînată de talazuri: „De-atunci 

marea-nfiorată de sublima ei durere/ În imagini de talazuri, cîn-a Greciei cădere”. Totuşi, 
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„armonia din pleiade” ar putea ascunde „durerea lungă, vană”, ce răzbate încă prin lira lui 

Orfeu, a cărui disperare a dobîndit proporţii universale eternizîndu-se, ducînd la prăbuşirea 

necontenită a lumilor: „Nu simţim lumea pătrunsă de-o durere lungă, vană?/ Poate-urmează-

a arfe’-antice suspinare-aeriană,/ Poate că în văi de haos ne-am pierdut demult...demult”. 

Ion Negoiţescu a intuit specificul eminescian al figurii lui Orfeu, ce „s-a romanticizat […] 

prin umbra plutonică ce-l învăluie”, al cărui cîntec este expresia muzicală a „anarhiei 

cosmice”, „intonare funebră” a unui „geniu al deznădejdii” (Ion Negoiţescu 1980: 48-52). 

Aceeaşi forţă thanatică a cîntecului se resimte şi în Auzi prin frunzi uscate, unde sunetul 

atrage fiinţa umană în moarte: „Şi parcă sub bolţi de piatră/ Aud un rece cînt/ Ce-atrage 

vieţile noaste/ În mormînt, în rece mormînt”. Cîntarea se întoarce astfel împotriva vieţii, 

devitalizează, despoaie lumea de frumuseţe, ca reflex al întunecării şi pustiirii lăuntrice a 

cîntăreţului: „De noaptea cugetări-mi, de gînduri ce gîndesc,/ Pustiul se întinde, păduri 

îmbătrînesc/ De aspra viscolire sălbaticului cînt/ Îşi scutură copacii frunzişul la pămînt,/ 

Căci sufletu-mi copil e al viscolelor reci”(Cine eşti?). Dar aceste sonorităţi disonante se 

deschid spre o altă tonalitate a cîntecului eminescian, cea tragică. 

A treia tonalitate a cîntecului eminescian se naşte pe fondul risipirii armoniei existenţei 

şi spulberării vălului de farmec ce înconjura ca o aură de frumuseţe durerea universală şi răul 

existenţial. Ea izvorăşte din armoniile fragile ale celei de-a doua tonalităţi, sublime, a cîntării, 

prin diminuarea treptată a notelor senine şi exacerbarea disonanţelor, ajungînd pînă la 

dezacorduri şi dizarmonii, alunecare spre tragic sintetizată în versurile: „Tot mai puţină 

armonie.../ Pustiu din ce în ce mai mult” (E trist ca nimeni să te ştie). Această mutaţie în 

timbrul cîntecului eminescian porneşte de la romantism, în armoniile căruia Hugo Friedrich 

descoperea ascunse disonanţele viitorului, şi se deschide spre poezia modernă, care se 

dezvăluie drept „romantism deromantizat”.  

Deromantizarea ca pierdere a aurei de frumuseţe a lumii, născută prin idealizarea ei, 

este o tendinţă manifestată în cultura europeană o dată cu apariţia spiritului modern, ce aduce, 

în termenii lui Paul Cornea, o „mentalitate deziluzionată”, ce „demistifica actele 

fundamentale ale vieţii de poleiala lor romanţios sentimentală” ( Paul Cornea 1966: 319). 

Aceată mişcare este opusă idealizării, prin care zgomotul se sublima în cîntec, născînd „dintr-

un chiot, simfonie”, ca în Venere şi Madonă; dimpotrivă, acum cîntecul este degradat, el 

fiind înşelător, derutant, făcîndu-l pe cel ce îl ascută să se rătăcească în mrejele sale: „Ca un 

cîntec de sirenă,/ Lumea-ntinde lucii mreje/ Ca să schimbe-actorii-n scenă,/ te momeşte în 

vîrteje”(Glossa). Dacă în Ondina, cîntecul este o punte între afect şi intelect, unde melosul 

limpezeşte şi ordonează gîndurile, „însenină/ Mintea cea tulbure de gînduri plină”, acum 

cîntarea adînceşte ruptura dintre raţiune şi simţire, dezmierdarea cîntecului iscă tulburarea 

lucidităţii, fiind refuzat în numele virilităţii, precum în Pentru păzirea auzului: „Dacă auzi în 

aer cîntare dulce, veche,/ O taie chiar cu sila de la a ta ureche –/ Căci cîntecele-acestea te-

nchină dezmierdării/ Şi-ţi leagănă simţirea pe undele uitării:/ Se varsă înlăuntru-ţi a aerului 

miere/ Slăbănogindu-ţi mintea şi mîndra ei putere”. 

O dată îndepărtat vălul iluziei, farmecul ei risipindu-se, se descoperă pustiul existenţial 

ce se întinde peste lume, spulberînd orice aspiraţie spre frumuseţe, aducînd dezolare şi 

scufundarea în urît: „Pustiul şi urîtul de-a pururi mă cuprind...”(Apari să dai lumină). 

Pustiul din interior are corespondenţă ontologică în „transcendenţa goală”, folosind termenii 

lui Hugo Friedrich, într-o viziune tragică asupra universului. Această orientare este un 

simptom al negativismului modern, întrucît, după cum sublinia Ioana Em. Petrescu, „plasînd 

în centrul sacru al lumii vidul, golul, absenţa, Eminescu deromanticizează universul” ( Ioana 

Em. Petrescu 2002: 47). O astfel de atmosferă dezolantă apare în Diamantul Nordului, unde 

în domurile pustii în locul cîntării se aud doar sunetele dizarmonice ale glasului pustiului: „Şi 

toată strigarea, vuirea, sunarea/ E surdă ca ceriul, e moartă ca marea.//În domele largi, prin 
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palate deşarte/ Răsună doar vîntul...ca glasuri – departe. […] Pustiu e în dome – şi zeii sînt 

morţi”. 

Dacă celelalte tonalităţi ale cîntecului eminescian stau sub zodia apei, respectiv a focului, 

această tonalitate sumbră stă sub cea a pămîntului, întrucît acum, după cum intuia Ioan Petru 

Culianu, „proiecţiile sînt dezinvestite din transcendenţă şi orientate asupra Pămîntului”, ca o 

caracteristică a „nihilismului modern” (Ioan Petru Culianu, 2002: 313). Cîntecul nu mai are 

răsunet cosmic, sonorităţile lugubre, dezolante se sparg de opacitatea mineralului: „Printre 

stînci de piatră seacă,/ Auzi plîns de cucuvai,/ Ţipînd noaptea tristu-i vai!” (Printre stînci de 

piatră seacă). Cîntecului i se asociază acum răceala viscolului, prevestitor de moarte: 

„Viscolul iernii moarte îi cîntă”(Amicului F.I.) şi agresivitatea furtunii, „care muge a 

pustiu”(La o artistă). Zoe Dumitrescu-Buşulenga surprinde tendinţa anti-eufonică din unele 

poezii eminesciene, ce apare concomitent cu înlocuirea lui Eros, ca „putere armonizatoare 

cosmică” cu „Thanatos, simbol de moarte şi iarnă, haos” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga 2000: 

299). Aceleaşi discordanţe răsună şi în sfera iubirii, o dată vălul iluziei risipit, sufletele nu se 

mai întîlnesc  într-un cîntec armonios, ce vibrează pe alte lungimi de undă, ce nu se mai 

acordează: „Ah! Sufletele noastre nu sînt de fel armonici/ Şi sînt ca două note cu totul 

discordante...”(M-ai chinuit atîta cu vorbe de iubire). O dată cu eşecul în iubire, cîntecul 

devine tînguire funebră, în el răsunînd dorul de moarte: „Cîntări tînguitoare prin zidurile 

reci/ Cerşi-vor pentru mine repaosul de veci”(Despărţire).  

Această obsesie a morţii se insinuează pe fondul unui alt model de temporalitate, 

specific modernităţii, descris de Octavio Paz drept un „timp succesiv şi ireversibil”, dar care 

neagă viaţa de după moarte, deci eternitatea (Octavio Paz 1976: 42). Imposibilitatea 

întoarcerii în timp este tot mai dureroasă, precum în Trecut-au anii..., unde cîntecul nu poate 

să învie trecutul prin regăsire a sonorităţilor din anii tinereţii, scufundînd astfel universul 

lăuntric în întunericul disperării: „Să smulg un sunet din trecutul vieţii,/ Să fac, o, suflet, ca 

din nou să tremuri/ Cu mîna mea în van pe liră lunec;/ Pierdut e tot în zarea tinereţii/ Şi 

mută-i gura dulce-a altor vremuri,/ Iar timpul creşte-n urma mea...mă-ntunec!”. Chiar şi în 

atmosfera apăsătoare din Strigoii cîntecul păgîn al magului poate încremeni clipa şi răsturna 

legile temporale, aducînd-o din moarte pe iubita lui Arald; acum însă sinistrul glas al 

orologiului din miez de noapte risipeşte orice nădejde de înviere: „Ca-n ţintirim tăcere e-n 

cetate,/ Preot rămas din a vechimii zile,/ San Marc sinistru miezul nopţii bate.//Cu glas 

adînc, cu graiul de Sibile/ Rosteşte lin în clipe cadenţate: <<Nu-nvie morţii – e-n zadar, 

copile!>>”(Veneţia). 

O metaforă care sintetizează complexitatea tonalităţii tragice a cîntecului eminescian este 

cea a harfei sfărîmate, a cărei forţă expresivă atinge intensitatea maximă în Scrisoarea IV: 

„Altfel şuieră şi strigă, scapără şi rupt răsună,/ Se împing tumultuoase şi sălbatice pe 

strună,/ Şi în gîndu-mi trece vîntul, capul arde pustiit,/ Aspru, rece sună cîntul cel etern 

neisprăvit.../ Unde-s şirurile clare din viaţa-mi să le spun?/ Ah! Organele-s sfărîmate şi 

maestrul e nebun!”. Harfa sfărîmată este astfel un reflex al pustiului sufletesc, al golului 

mental, al nebuniei, ce ilustrează crizele existenţiale ale omului modern. Lira de aur ori de 

cristal, ce revărsa tonalităţile armonioase ori senine ale cîntecului, este înlocuită acum cu lira 

de aramă cu corzi de fier, ruginite, din care răzbat sonorităţi grave, aspre, chiar lugubre: 

„Daţi-mi arpă de aramă/ Dar cu strunele de fier/ Cînd să cînt acuma cer/ Ca un vînt ce se 

sfaramă/ Printre stînci de-ngheţ şi ger. […] Voi să cînt ca largul vad/ Ori c-a lumei sîntă 

dramă/ Ori ca răcnetul din iad. […] Daţi-mi arpa în rugină/ Să mai cînt zguduitor […] Şi-n 

durere să mă-nec/ Căci cîntarea mi-e stafie/ Pieptu-i rece, capul sec!”(Daţi-mi arpă de 

aramă). Cîntecul devine infernal, un ţipăt al disperării, ce aminteşte de silueta expresionistă 

din tabloul lui Munch, cîntăreţul este sfîrşit, pustiit, sensibilitatea şi intelectul său sînt 

anihilate, iar sunetele sale par a veni dintr-o lume străină, dezumanizată, a morţii. Cîntăreţul 

este respins de semeni, neînţeles, nu-şi găseşte un loc în lume, rătăcind în disperarea sa ca un 
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suflet fără odihnă din infern: „Poet gonit de rîsuri şi îngheţat de vînt/ Ce cînţi ca o stafie 

ieşită din mormînt,/ Sfarmă-n stînca rece a ta nebună liră,/ Căci lumea este piatră şi ea nu tu 

admiră,/ Ci tu, nebun şi palid, la poalele ei plîngi” (Întunericul şi poetul). Ajuns în pragul 

nebuniei, poetul resimte ostilitatea lumii asemeni durităţii pietrei, de care se zdrobesc notele 

rătăcite ale cîntecului său delirant.  

Pînă la o anumită limită, durerea este izvor al cîntecului, în contrast cu năzuinţa spre 

seninătate ca sursă a tonalităţii apolinice; suferinţa este chiar căutată, dorită, perpetuată, din 

teama că o dată stinsă, melosul va înceta: „Au nu ştiu ei cu toţii/ Că dacă vor seca a mea 

durere/ Cu mîngîieri – atuncea şi izvorul/ De cînturi va seca...” (Odin şi poetul). Dar, 

paradoxal, tocmai durerea ajunsă la paroxism aduce sterilitatea, epuizarea forţelor creatoare, 

ce răzbate în actul disperat şi violent al zdrobirii harfei dintr-un sentiment de inutilitate şi 

neputinţă. Cîntecul, ca formă în care se revarsă durerea aduce o exteriorizare a ei, deci o 

eliberare de suferinţă: „Durerea cea mai crudă, cea mai mare,/ Aflînd o formă, află 

uşurare”(Îmbătrînit e sufletul din mine...); doar că forma nu poate să cuprindă intensitatea 

durerii, ducînd la neîncrederea de factură modernă în neputinţa prinderii în formă a fondului 

sufletesc: „Şi fie forma cît de nudă/ N-ajunge-n veci durerea noastră crudă”. Spulberarea 

idealurilor devenite înşelătoare iluzii slăbeşte avîntul creator de cîntec, ce nu este un joc 

gratuit, ci nu se poate înfiripa decît prin adeziunea totală, sinceră la un ideal de frumuseţe: 

„Ce-a fost frumos e azi numai părere –/ Cînd nu mai crezi, să cînţi mai ai putere?” (O,-

nţelepciune, ai aripi de ceară!). 

Tonalitatea tragică a cîntecului eminescian, din „zona cea mai întunecată a spectrului 

melancoliei lui”, se continuă peste timp, după cum nota George Gană, în poezia lui George 

Bacovia, „poetul tragic al literaturii române” (George Gană 2002: 43).  În imaginarul poetic 

bacovian muzica poate pătrunde pînă în intimitatea materiei ca o vibraţie subtilă pînă în 

profunzimile ei elementare: „Muzica sonoriza orice atom”(Largo). Doar că această muzică 

nu are nimic sacru, întrucît, după cum remarca Mihail Petroveanu, „valenţele muzicale nu 

sînt simboluri ale transcendenţei, ci testimoniul sensibil al unei ontologii fără speranţa 

recuperării fiinţei” (Mihail Petroveanu 1972: 107). Tragicul bacovian îşi are obîrşia în 

căderea existenţei umane în derizoriu, pe fondul unui sentiment angoasant al timpului finit, ce 

se opreşte lamentabil în moarte. Singurul rost al vieţii este acela de a prevesti moartea: 

„Viaţa-i melodie funerară...”(Marş funebru), ecoul cîntecului eminescian ce atrage fiinţa 

umană în mormînt se regăseşte în poezia lui Bacovia Melancolie, unde pe fondul unor 

sonorităţi autumnale întunecate, pămîntul ademeneşte magnetic spre moarte: „Ascultă cum 

greu, din adîncuri,/ Pămîntul la dînsul ne cheamă...”. Eul liric apare mai puţin în ipostaza de 

cîntăreţ, manifestînd mai degrabă o sensibilitate auditivă exacerbată, pătrunderea în 

deconcertantă atmosferă bacoviană fiind mijlocită de îndemnul: „Ascultă!”. Iar această 

atmosferă se înfiripă sonor printr-un „anti-cîntec” ce răsună în „trei registre muzicale”, după 

cum releva Vasile Fanache: al materiei, al instrumentelor şi al vocii umane (Vasile Fanache, 

1991: 55). În Seară tristă, pe fundalul de sonororităţi intrumentale terifiante, în „zgomot 

monstru de ţimbale” ce amintesc de eminesciana liră de aramă cu corzile de fier ruginite, 

vocea cîntăreţei dobîndeşte inflexiuni păgîne, chiar infernale: „Şi-n lungi, satanice ecouri,/ 

Barbar, cînta femeia-aceea...”. Lumea bacoviană stă sub semnul dizarmoniei, întrucît, după 

cum intuia Nicolae Manolescu, Bacovia pare „un poet fără ureche muzicală” sau „cu o ureche 

mai modernă, capabilă să accepte disonanţa şi zgomotul”, ajungînd pînă la suspendarea, 

ratarea cîntecului, impas ilustrat în versul eminescian „ce pare scris pentru el” (Nicolae 

Manolescu 2003: 108-111): „Ah. Organele-s sfărmate şi maestrul e nebun”. Într-adevăr, 

versurile eminesciene din Scrisoarea IV îşi găsesc reverberaţiile în poezia lui Bacovia Altfel, 

în care se regăseşte aceeaşi sforţare a minţii şi concentrare pînă la mistuire şi acelaşi gol 

interior, care la duce la suspendarea cîntecului, la tăcere: „Nimic. Pustiul tot mai larg 

părea.../Şi-n noaptea lui amară tăcuse orice cînt”. Această atitudine modernă se apropie de 
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„supremul tragism”, care, după cum sublinia Vasile Fanache, „refuză să se exprime, 

consumîndu-se într-o lume mută” (Vasile Fanache 1991: 58).  

Cea tonalitate a cîntecului eminescian, cea sublimă, se reverberează în lirica lui Lucian 

Blaga, în care eminesciana armonie născută din contopirea voluptăţii şi durerii îşi află 

reflexul blagian în misterioasa dualitate a lumii într-o tensionare, dar şi armonizare a 

contrariilor. Acelaşi amestec de miere şi durere din Ondina este cîntat de Blaga în Descîntec, 

unde melosul se naşte prin contopirea contrariilor: „Scriu din rune ani de fiere/ şi de miere. 

Zic din strune”. Poezia plutonică eminesciană este, după cum insinua Ion Negoiţescu, „atît de 

blagiană în substanţa sa, în ochiul său vizionar”, cîntecul din poezia lui Blaga este asociat 

arderii, mistuirii, el născîndu-se din puterea flăcării de a sublima materia: „Dacă lumina ar 

cînta/ vărsîndu-şi puzderia,/ noi am vedea cum cîntecul/ consumă materia”(Suprema 

ardere). În dulceaţa cîntecului se ghiceşte suferinţa amară, precum în Plajă:  „Între slavă şi 

veninuri/ mă-ncearcă boală ca un cîntec”; astfel, cîntecul izvorăşte din rană, din suferinţa ce 

îl consumă pe cîntăreţ, dar energia dezlănţuită este cea care zămisleşte frumuseţea, întrucît 

„nici o suferinţă nu-i aşa de mare/ să nu se preschimbe în cîntare”(Catren). Doar 

„sfărîmarea secretă, lăuntrica rană” poate fi fecundă, doar „ne-mplinirea lăuntrică” poate fi 

organ de rezonanţă al cîntecului, care este manifestarea suflului vieţii, ce atinge chiar şi piatra 

inertă, precum în Columna lui Memnon. Dar, cu preţul risipirii fiinţei cîntăreţului, cîntarea 

atinge armonii nebănuite, precum în Unde un cîntec este, unde zeul „îşi destramă-n vînt fiinţa 

toată”, esenţa sa se risipeşte pentru a se reînchega în melos: „Unde un cîntec este, e şi 

pierdere,/ zeiască, dulce pierdere de sine./ Dar cel ce-ascultă, dobîndeşte viu contur,/ în 

armoniile treptat depline/ Un templu, un menhir, sau crin devine”. Cîntecul blagian are 

valenţe orfice, el se naşte din înlănţuirea vieţii cu moartea, ce se regăsesc „transfigurate, 

sublimate în fluxul continuei deveniri”, într-o viziune similară celei eminesciene, după cum 

sublinia Iosif Cheie-Pantea (Iosif Cheie-Pantea 1998: 75), ce ar putea fi sintetizată în 

cuvintele din Meşterul Manole: „E cîntecul obîrşiilor şi sfîrşiturilor în nesfîrşirea aceluiaşi 

cerc”. În sonorităţile cîntecului blagian se ghicesc astfel adevăruri mai profunde, ce depăşesc 

tensiunile moderne, regăsind armoniile primordiale. Astfel, cîntecul creează o punte între, în 

termenii lui Ion Pop, „încă-nerostitul” ascuns în tăcere şi „deplin-rostitul” Logosului 

primordial, el fiind atît „un dincoace de cuvînt, evitînd dislocarea fondului originar în 

fragmente alienate”, cît şi „un dincolo de cuvînt, depăşindu-i condiţia precară şi retotalizîndu-

l într-o expresie de cuprindere cosmică” (Ion Pop 1981: 238). 

Prima tonalitate a cîntecului eminescian, cea apolinică, senină, îşi găseşte şi ea 

reverberaţii în lirica modernă, în poezia lui Ion Barbu, care, pornind de la matematică, tinde, 

după cum observa Tudor Vianu, spre „esenţe inteligibile şi inocente, izolate de zbuciumările 

impure ale contingentului”,(Tudor Vianu 1970 a: 90) deci spre redescoperirea armoniei de 

tip clasic. Chiar dacă această consideraţie ignoră complexitatea sonorităţilor din poezia lui 

Barbu, o parte a liricii sale corespunde acestei năzuinţe, care îl situează în sfera modernităţii. 

Specifică modernismului este, după Octavio Paz, „spulberarea realităţii vizibile” pentru „a 

descoperi sau inventa o alta” (Octavio Paz 1976: 141), superioară, printr-un drum de la 

sensibil spre inteligibil sau, cum ar spune Tudor Vianu, „cine sfarmă armonia, o face pentru a 

o recîştiga la un alt nivel” (Tudor Vianu 1971: 87). În consens cu poetica sa 

„transindividuală”, în definiţia Ioanei Em. Petrescu, universul Jocului secund se construieşte 

prin regăsirea „unei prime Grecii, clasice” şi depăşirea ei în armoniile superioare ale „lumilor 

probabile” (Ioana Em. Petrescu 2002: 138). Astfel, Ion Barbu continuă „aventura poetică” a 

lui Eminescu de reintegrare a lumii într-o armonie superioară, în care Eugen Todoran vede 

modernitatea liricii eminesciene (Eugen Todoran 1978: 60). Asemeni lumii onirice ivite din 

spume în Mureşanu, lirica barbiană suprapune realităţii un univers purificat după legile 

melosului, prin armonizarea unor sonorităţi răsfirate: „Nadir latent! Poetul ridică însumarea/ 

De harfe răsfirate ce-n sbor invers le pierzi”.  
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Cîntecul eminescian, prin cele trei tonalităţi ale sale, cea senină, apolinică, cea sublimă, 

romantică şi cea tragică, modernă, îşi regăseşte reverberaţii surprinzătoare în lirica 

românească modernă. Astfel, se confirmă constatarea lui Florin Oprescu privind „cataliza 

eminesciană […] asupra poeziei româneşti de secol XX” (Florin Oprescu 2007: 11) şi 

actualitatea poeziei eminesciene ca grilă de lectură a poeziei moderne. 
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SILVIA BALTĂ 
Master I, Iaşi 

Armonia ansamblului – estetică a creaţiei 

„Frumosul nu-i decît forma în armonia sa cea mai intimã cu 

alcãtuirea noastrã. De aceea el ne oferã întotdeauna un ansamblu 

complet, dar restrîns ca şi noi.” 

V. HUGO 

«Esteticeşte o piesă e totdeauna un întreg, ca şi un tablou, ca şi o statuă», scria 

Eminescu într-o cronică dramatică
1
. Teatrul ilustrează cel mai bine conceptul de «ansamblu», 

poate tocmai prin dubla sa natură, de a fi text, dar mai ales de a fi reprezentare scenică. 

Opera artistică în toate formele ei de manifestare, dobîndeşte desăvîrşire numai în 

măsura în care reuşeşte să-şi armonizeze unităţile componente într-un întreg, ca lume de 

sensuri ale unui univers creativ (poetic, narativ, sculptural, pictural etc.) sau doar ale unei 

secvenţe a acestuia (creaţia artistică considerată în individualitatea ei). 

Întregul sau ansamblul operei eminesciene se construieşte pe principiul armoniei 

unităţilor sale, la nivel micro- şi macrotextual. Arta văzută ca întreg constituie unul din 

aspectele cheie ale dimensiunii reflexive eminesciene asupra creaţiei literare şi ne-literare, 

idei prezente atît în poetica explicită, cît şi în cea implicită. Problematica armoniei întregului 

cuprinde în subsidiar raportul consubstanţial dintre parte şi întreg, ce conferă o profundă 

organicitate creaţiei eminesciene. Merită văzut modul în care fiecare parte/secvenţă/unitate 

se raportează la întreg/ansamblu, dar şi modul în care acestea îşi luminează universul 

semantic prin raportare la alte părţi/secvenţe/unităţi, îmbrăcînd sau nu forma avantextului. 

Din multiplele direcţii de analiză a principiului armoniei ansamblului în creaţia poetică 

eminesciană reţin atenţia cîteva elemente ce vor fi prezentate în lucrarea de faţă. Romanul de 

tinereţe Geniu pustiu poate constitui material de analiză naratologică în vederea reliefării 

modului în care jocul dintre partea şi întregul textual se armonizează în textul narativ 

eminescian. 

Parte şi întreg – despre o argumentare a consubstanţialităţii 

Ideea consubstanţialităţii dintre parte şi întreg în opera artistică nu este nouă. Devine 

nouă şi accesibilă publicului larg pe terenul cultural românesc şi atunci cînd Eminescu îşi 

prezintă în mod explicit concepţia despre opera dramatică, văzută ca reprezentare scenică, 

singura modalitate reală de existenţă a acestui tip de artă. Traducător al tratatului despre Arta 

reprezentării dramatice dezvoltată ştiinţific şi în legătura ei organică de E. Th. Rötscher, 

Eminescu a avut astfel ocazia de a cunoaşte un punct de vedre comun cu al său despre arta 

dramatică. Nu este vorba de preluare a ideilor rötscheene, ci de o afinitate de gîndire şi 

                                                           

1
 „O piesă de teatru e esteticeşte un întreg ca şi un tablou sau o simfonie. Fie tabloul cît de frumos, dacă o figură 

din el va fi caricată, impresia totală se nimiceşte; fie simfonia cît de frumos executată, dacă în mijlocul 

execuţiunei un străin ar pune instrumentul la gură ş-ar începe a tîrlîi fără înteles, impresia simfoniei întregi se 

şterge într-o clipă.” (M. Eminescu 1970: 157-158). 
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înţelegere corectă a spectacolului teatral
2
. 

De fapt, opera eminesciană în ansamblul ei prezintă momente de (auto)reflexivitate, 

explicite şi implicite, conferindu-i o deplină organicitate. Două sînt direcţiile pe care 

Eminescu le are în vedere în cronicile sale dramatice, atunci cînd propune măsuri pentru o 

mai bună funcţionare a spectacolului teatral: totalitatea unui caracter prin armonizarea 

perfectă a limbajului verbal cu cel gestual şi totalitatea reprezentării dramatice prin 

armonizarea tuturor caracterelor implicate în spectacolul teatral: 

„De la fizionomia sa [Galino], care era aproape portretul lui Petru cel Mare, cu atîta 

îngrijire se grimase, pînă la cele mai mici mişcări ale gestului, a mîinilor chiar, totul era 

studiat în amănunţime. Am admirat într-adevăr acele tonuri, cu care d-sa colora tranziţia 

dintr-un afect în altul. Acuma muşchii feţei se dispuneau într-un gest de o rece şi neîndurat în 

viclenie, ochii pîndeau şi musculatura gurii arăta hotărîrea, tonul cam răguşit al patimei 

ascunse, scara întreagă de tonuri a fost observată cu măiestrie.” (Eminescu 1970: 157). 

„... orice obiecţiuni am avea de făcut, ele cată să înceteze faţă cu întregul artistic, răsărit 

din lucrarea măreaţă a autorului şi din jocul îngrijit al actorilor.” (Eminescu 1970: 207). 

„... reprezentaţia a fost purtată întreagă de la început pînă la sfîrşit de umerii unui singur 

om. E drept că publicul venise să-l vadă pe Millo (...), dar publicul venise să vadă şi o piesă 

(...).” (Eminescu 1970: 197). 

Citatele de mai sus ne oferă clar imaginea unei poetici explicite construită în jurul ideii 

de armonie a ansamblului prin perfecta coeziune a părţilor componente. Opera poetică şi 

proza eminesciană dezvoltă la rîndul lor problematica aceasta, dar în mod implicit. 

Eminescu integra piesa de teatru în ansamblul mult mai vast al artelor (pictură, 

sculptură, muzică etc.), pornind tocmai de la principiul armonizator al întregului artistic. 

Definiţia operei de artă ca întreg dobîndeşte expresie în una din strofele poemului Memento 

mori: „Orbul sculptor în chilie pipăie marmura clară./ Dalta-i tremură ... înmoaie cu 

gîndirea-i temerară/ Piatra rece. Neted iese de sub mînă-i un întreg,/ Ce la lume îşi arată 

palida-i, eterna-i fire,/ Stabilă-n a ei mişcare, mută-n cruda ei simţire -/ O durere-ncremenită 

printre secolii ce trec” (s.n.). Atingerea perfecţiunii, armonizării întregului presupune 

sacrificiu şi suferinţă din partea creatorului, idee reluată şi dezvoltată în Scrisoarea V prin 

imaginea muzicianului surd (I. Em. Petrescu, 1978: 77): „... ca un maistru ce-asurzeşte în 

momentele supreme,/ Pîn-a nu ajunge-n culmea dulcii muzice de sfere”. 

O cale de accedere la perfecţiune prin armonizarea ansamblului se realizează prin vis, 

spaţiu al creaţiei şi univers compensativ. Ideea apare în poemul iniţiatic Povestea magului 

călător în stele, în care se proclamă şi modalitatea prin care se poate pătrunde unitatea şi 

sensul lumii: „Ia una cîte una icoanele pălite,/ Ia una cîte una o und,-o stea de foc/ Si toate 

sînt nimica…cînd toate la un loc/ Pot în tine visarea şi cîntul să-l excite”. “Fantazia” devine 

singura cale prin care armonia ansamblului din vis se transmite celei din creaţie.  

Raportul parte-întreg prin care lumea îşi dobîndeşte unitatea este reluat şi în alte poeme. 

Consubstanţialitatea celor două forme de existenţă ale creaţiei, dar şi ale Fiindului, reprezintă 

o constantă a gîndirii eminesciene. Armonia transcendentului îşi găseşte expresie în poemul 

Luceafărul. Variantele la ediţia Maiorescu constituie argument în acest sens. Se constată 

astfel insistenţa cu care poetul a dorit să exprime ideea consubstanţialităţii dintre parte şi 

întreg, armonizate în unicitatea Fiinţei lumii. Nu mai puţin de trei variante ale aceleiaşi strofe 

                                                           

2
 „Privită din punct de vedere absolut fiecare figură a unui op dramatic trebuie să vie în acest sens la dreptul său 

deplin. Arta reprezentării dramatice se complectează aşadar abia în totalitatea tuturor caracterelor singulare a 

unui op poetic. Aceasta-i ultima şi cea mai naltă ţintă a artei noastre, în care fiecare actor singular are să se 

privească şi să se simtă ca parte a unui întreg pe care e chemat a-l reproduce în măsura însemnătăţii rolului său.” 

(s.n), E. Th. Rotscher. 
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ne demonstrează clar ideea poetică eminesciană a pluralităţii în singularitate, unicitate: „Căci 

răsărind din adîncimi/ Lumină din lumină/ Eşti parte tu din mine/ Şi eu nu pot să mor” sau 

„Ca adevăr din sînul meu/ Tu faci din mine parte/ Dar adevărul ca şi eu/ Noi nu cunoaştem 

moarte” sau „Tu din eternul meu întreg/ Rămîi a treia parte/ Cum vrei puterea mea s-o neg/ 

Cum pot să-ţi dărui moarte”. Fiind unul şi acelaşi, Demiurgul şi Hyperion formează un 

întreg, ce nu poate exista decît în măsura în care fiecare unitate a sa îşi asumă condiţia 

primordială. Tocmai din acest motiv accesul la o altă condiţie este de la început respins. 

Armonia ansamblului, a divinităţii supreme, nu se vrea a fi distrusă prin renunţarea la o parte 

a sa. Ora de iubire ar echivala astfel cu negarea principiului divin, atemporal şi aspaţial: „Noi 

nu avem nici timp, nici loc,/ Si nu cunoaştem moarte”. 

Raportul în discuţie, subsidiar ideii de armonie a ansamblului, caracterizează astfel 

transcendentul, dar şi lumea contingentului. Metaforic, omenirea se doreşte a fi o prismă, un 

curcubeu: „(...) aş vrea ca omenirea să fie ca prisma, una singură, strălucită, pătrunsă de 

lumină, care are însă atîtea colori. O prismă cu mii de colori, un curcubeu cu mii de nuanţe” 

(Eminescu 1985: 136). Astfel, raportul parte-întreg stă nu doar sub semnul certitudinii, ci şi al 

posibilităţii, îmbrăcînd forma unei duble relaţii. Dacă iniţial parte-întreg echivala cu naţiune-

omenire („Naţiunile nu sînt decît nuanţele prismatice ale Omenirei”) raportul în discuţie îşi 

lărgeşte sfera de cuprindere. La rîndul lor, naţiunile ca părţi ale întregului, ale Omenirii, se 

armonizează şi devin întreg pentru indivizi, ca părţi ale naţiunilor („Sufletul omului e ca un 

val – sufletul unei naţiuni ca un ocean”). Se constată astfel o dezvoltare în cercuri 

concentrice care nu se opreşte aici. 

Romanul Geniu pustiu oferă în mod explicit imaginea a două raporturi: naţiune-

univers (naţional-universal) şi individ-naţiune, raporturi ce pot fi sintetizate într-unul singur 

cu trei termeni, individ-naţiune-univers, ca marcă a armoniei ce guvernează universul. Din 

ecuaţie pare să lipsească o necunoscută: divinitatea. În Geniu pustiu, dimensiunea divinului 

nu ocupă un loc de prim-plan. Raportul se întregeşte astfel prin trimitere la alte poeme 

eminesciene, precum Povestea magului călător în stele: „Cum Dumnezeu cuprinde cu viaţa 

lui cerească/ Lumi, stele, timp şi spaţiu şi-atomul nevăzut,/ Cum toate-s el şi dînsul în toate e 

cuprins”. 

Toate observaţiile par să susţină ideea consubstanţialităţii parte-întreg la orice nivel al 

interpretării. Redescoperirea individualului/particularului/ unităţii în total/general/întreg 

reprezintă tocmai esenţa creativităţii, a armoniei puse totuşi sub semnul interogaţiei. 

Drumul spre armonia ansamblului 

Multe sînt textele poetice eminesciene care cunosc variante ale actului creativ. Proces 

de creaţie, textul poetic este o lucrare permanent mobilă şi continuă. Forma definitivă este 

rezultatul unui proces de cizelare, de armonizare a formei şi a conţinutului. Cum se ajunge 

aici, numai laboratorul de creaţie ne oferă răspuns, orice analiză poetică trebuind să aibă în 

vedere geneza poemului (Al. Niculescu 1980: 27). Ceea ce numim text finit, adică publicat, 

nu este în mod obligatoriu şi varianta la care poetul a dorit să ajungă. În laboratorul Odei (în 

metru antic) întîlnim un vers „de o densitate excepţională” (I. Negoiţescu 1980: 106) – „De-

al meu propriu cînt mistuit mă mîntui” (forma tipărită „De-al meu propriu vis mistuit mă 

vaiet”), ale cărui semnificaţii poetice trebuie văzute în complementaritate cu cele ale 

variantei finale. Numai împreună cele două versuri pot crea lumea de sensuri poetice în 

ansamblul ei. Vis şi cîntec, vaiet şi mîntuire sînt imagini ale constituirii unei lumi semantice, 

al cărei sens poetic este salvarea prin creaţie, combustiune totală, amestec de voluptate şi 

durere. 

Accesul la diacronia unui poem este limitat în cele mai multe cazuri pentru cititorul 

obişnuit, dar limitarea aceasta nu constituie o caracteristică a receptării întregii opere 
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eminesciene. Cele trei variante ale elegiei Mai am un singur dor apar în majoritatea 

volumelor de poezii, fiecare avînd un alt titlu: De-oi adormi..., Nu voi mormînt bogat, Iar 

cînd voi fi mormînt, toate subintitulate „variantă”: Apare întrebarea firească: sînt texte 

autonome, ce trebuie citite individual, sau fac parte dintr-un ansamblu semantic care necesită 

o lectură globală? Ultima ipoteză are cu siguranţă mai multă forţă de convingere. Decizia lui 

Maiorescu, editorul care s-a abătut de la principiul adoptat iniţial în prefaţă, acela al publicării 

tuturor poemelor eminesciene apărute în Convorbiri literare, nu îşi găseşte explicaţie decît 

printr-o conştientizare a necesităţii receptării ca întreg a universului poetic eminescian. 

Soluţia pe care am oferit-o nu epuizează totuşi alte perspective de interpretare. 

Geniu pustiu. La început se află incipitul... sau incipiturile 

Pentru a fi text, romanul trebuie să aibă un început, un sfîrşit şi o organizare internă, 

după afirmaţia lui I. Lotman. Ca parte a întregului, incipitul fie se armonizează perfect în 

ansamblul textual, neintrînd în contradicţie cu nucleul său semantic, fie intră în contradicţie 

cu acesta. 

Romanul Geniu pustiu reprezintă din această perspectivă material de analiză 

naratologică. Construcţia romanului se abate de la tipul de scriere tradiţională. Scris la 

persoana întîi, textul eminescian cunoaşte două incipituri, tehnica aceasta fiind reluată în 

nuvela Sărmanul Dionis. 

Primele trei paragrafe se prezintă la o primă lectură sub forma unui text autonom, 

cititorul putînd foarte bine să renunţe la lectura lui. Considerăm că acest  tip de lectură nu ar 

trebui să caracterizeze textul narativ eminescian şi că, tocmai prin acest prim prag de 

pătrundere în lumea semantică a textului – incipitul, se poate conferi întregului imaginativ 

adevărata lui valoare. De fapt, ideile filozofice şi eseistice din incipit 1 nu reprezintă altceva 

decît o mise en abyme a întregului text narativ eminescian. De la început ne reţine atenţia 

definiţia dată romanului ca metaforă a vieţii, afirmaţie ce neagă fraza iniţială, referitoare la 

concepţia lui Dumas despre textul literar („romanul a ezistat totdeauna”). Ultima propoziţie 

din incipitul 1, „viaţa-i vis” închide prin explicitare definiţia iniţială a romanului, dar 

deschide în acelaşi timp posibilităţi multiple de interpretare. Dacă romanul este metafora 

vieţii şi viaţa este vis, atunci, printr-un simplu raţionament, deducem că romanul este vis, în 

sensul că este o continuă creaţie de miragii, o continuă intervenţie a visului prin capacitatea 

de a ieşi întotdeauna din realitate, de a-şi crea un timp şi un spaţiu proprii. Parafrazînd, 

romanul în concepţia eminesciană reprezintă o trecere dincolo de fenomenal, o viziune 

poetică asupra existenţei, care se organizează metaforic prin actul creativ. Este tocmai ceea ce 

textul propriu-zis al romanului vrea să demonstreze. 

Al doilea incipit, în care ne este prezentat personajul central al romanului, de fapt al 

naraţiunii intercalate sau metadiegetice, dar care funcţionează ca naraţiune diegetică, se 

integrează mult mai firesc în ansamblul textual. Legătura cu incipitul 1 se păstrează prin 

referire la biografiile-nuvele pe care cei doi naratori vor să le scrie. Ideea romanului-metaforă 

este astfel reluată: „Tu, iubitule, mi se pare că ai să devii foiletonistul vreunui ziar... După ce 

voi muri îţi voi testa într-o broşurică romanul vieţii mele şi vei face din lungii, din obosiţii 

mei ani, trişti, monotoni şi plînşi, o oră de lectură (...)” (p.140). Mai mult, se afirmă clar că 

romanul îşi are sursa în realitatea existenţială, şi că modul prin care această realitate este 

introdusă în text este unul metaforic, ce nu poate acoperi în întregime durata existenţei. Prin 

simpla comprimare, sintetizare se trece din planul existenţial în planul scriiturii. 

Incipitul 1 concentrează astfel problematica şi tematica romanului şi constituie un 

argument în susţinerea subiectului lucrării de faţă. 

Tema propusă de titlu este extrem de generoasă. Aspectele la care ne-am referit sînt în 

opinia noastră argumente exegetice pentru susţinerea principiului armoniei în ansamblul 
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operei eminesciene şi în concepţia eminesciană despre artă în general. 

Armonia întregului este o caracteristică pe care cititorul o poate constata sau nu o poate 

constata. Cum există mai multe categorii de cititori, tot astfel pot exista şi mai multe direcţii 

de interpretare. În ceea ce ne priveşte, considerăm că opera eminesciană şi gîndirea 

eminesciană se organizează pe principiul armoniei. Textele eminesciene trebuie citite ca un 

întreg  ale cărui unităţi se armonizează perfect, chemîndu-se parcă una pe cealaltă spre a 

conduce la descifrarea lumii semantice a ansamblului. 
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ALEXANDRA TOMA 
Anul III, Bucureşti 

Feciorul de împǎrat fǎrǎ de stea 

-Problema absenţei destinului- 

Poemul postum al lui Eminescu Feciorul de împǎrat fǎrǎ de stea cunoscut şi sub 

numele de  Povestea magului cǎlǎtor în stele face obiectul multor interpretǎri şi exegeze. În 

aceastǎ lucrare îmi propun sǎ discut urmǎroarele teze: problematica destinului nedeterminat, 

neconştientizarea condiţiei de geniu şi singularitatea ca o consecinţǎ a acestei condiţii. Se 

ridicǎ urmǎtoarea întrebare: poate fi absenţa predestinǎrii un element pozitiv de pe urma 

cǎruia geniul are de cîştigat? 

George Ganǎ evidenţiazǎ conştiinţa singularitǎţii pe care a avut-o Eminescu şi pe care a 

atribuit-o poetului şi geniului, diferiţi de omul comun pînǎ la identificarea lor cu o figurǎ 

astralǎ, Luceafǎrul. De asemenea, el trateazǎ condiţia magului şi iniţierea pe care acesta i-o 

transmite fiului de împǎrat, un spirit preocupat de mari gînduri abstracte, ca Dionis. Ioana 

Em. Petrescu situeazǎ acţiunea poemului într-un timp sacru, într-o epocǎ plasatǎ sub zodia 

gîndirii mistice  şi percepe poemul ca pe un basm filosofic structurat epic pe schema 

arhetipalǎ a parcurgerii unui traseu iniţiatic. Lipsit de stea, prinţul geniu nu are o patrie 

originarǎ decît în propria-i gîndire. Ion Negoiţescu localizeazǎ şi el poemul într-un tǎrîm al 

bǎtrîneţii mitice şi adoptǎ teoria lui Swedenborg conform cǎreia corpul natural al omului 

cuprinde un corp spiritual complet care îi dǎ acestuia graiul raţiunii, între om şi stea existînd 

o legǎturǎ sacrǎ, cosmicǎ.  

Constantin Noica aratǎ cǎ geniul nu este fixat într-o condiţie individualǎ precum ceilalţi 

oameni, ci trece peste destinele lor şi cǎ gîndirea fiului de împǎrat se naşte din „visuri lungi” 

ca o nǎlucire de tainǎ. În opinia lui Edgar Papu poemul este de extracţie ocultǎ şi iniţiaticǎ 

sugerînd infinita depǎrtare lǎuntricǎ în fiinţa umanǎ care nu încape numai în redusele ei limite 

terestre şi aducînd în prim plan fluxul şi refluxul dispozitivelor de comunicare dintre astru şi 

corpul de lut omenesc. Zoe Dumitrescu-Buşulenga evidenţiazǎ diferenţa de condiţie dintre cel 

ales, cel de sus şi muritori, prezentǎ şi în romantismul german. Lumea eonului este una a 

singurǎtǎţii şi a rǎcelii astrale, dar destinul sǎu orfic este legat de aspiraţia ontologicǎ spre 

absolut, perfecţiune, spre cǎutarea esenţelor, aşa cum apare la Eminescu şi Holderlin. Amita 

Bhose relevǎ dupǎ o însemnare a lui Eminescu urmǎtoarea idee: tragedia geniului constǎ  în 

faptul cǎ el n-are parte de moarte, fiind obligat sǎ poarte povara singurǎtǎţii pe veci. 

Nu sînt de acord cu opinia conform cǎreia geniul este condamnat la o existenţǎ tragicǎ 

prin însǎşi natura sa, avînd în vedere tainele universului în care este iniţiat, destinul sǎu 

creator prin care învinge moartea, cǎlǎtoriile în stele, apropierea de infinit şi păstrarea 

ochiului lucid asupra vieţii. Absenţa stelei, deci lipsa unei predestinǎri care caracterizeazǎ 

categoria geniului face posibilǎ sustragerea din ideea obişnuitǎ de destin împiedicînd 

normarea fiinţei superioare. De aici rezultǎ libertatea absolutǎ şi infinitele posibilităţi ale 

fiinţei de geniu, înţelegerea lui faţǎ de absolut şi neant, natura sa cosmicǎ, în contrast cu 

limitarea fiinţei umane obişnuite şi cu trivialitatea acesteia. 

La Eminescu şi la romantici în general soarta omului obişnuit diferǎ de soarta omului 

superior, punîndu-se în evidenţǎ antiteza dintre înǎlţimile sufleteşti şi teluric. În poeziile lui 

de cele mai multe ori soarta este prezentatǎ ca fiind nedreaptǎ, neîmblînzitǎ, de unde şi 

sentimentul vieţii zadarnice, sau imprevizibile şi aleatorii: „Deşi trepte osebite le-au ieşit din 

urna sorţii/ Deopotrivǎ-i stǎpîneşte raza ta şi geniul morţii” ori ciclice: „ci-n veci aceleaşi 
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frunze cad”. Astfel, supuşi inefabilului, puterii sorţii de cele mai multe ori distrugǎtoare, nu 

se poate afirma despre oamenii obişnuiţi că sînt fericiţi. 

Iubirea poate părea un mijloc de a îndulci soarta, dar cînd este pierdutǎ sentimentul de 

dezamǎgire, haos şi pustiu se intensificǎ. Mai mult, soarta se supune ideii de neant care 

alcǎtuieşte adevǎratul fond al vieţii. Peste vieţi planeazǎ sentimentul damnǎrii şi pesimismul 

romantic, destrǎmarea şi inconsistenţa substanţialǎ a lumii ce provin din melancolia lui 

Eminescu. Însǎ feciorul de împǎrat fǎrǎ de stea nu e supus devenirii şi morţii în absenţa unei 

determinǎri, el eliberîndu-se de micimea şi mizeria sufletelor chinuite şi ridicîndu-se deasupra 

lor. Oamenii nu sînt toţi la fel pentru cǎ sînt pǎtrunşi de puterea unei raze cereşti, steaua care 

îi diferenţiazǎ. În romantismul german soarta este caracterizatǎ de intervenţii implacabile, dar 

suferinţa şi loviturile sorţii duc la înǎlţarea în planul creaţiei la Novalis, creînd un drum al 

cunoaşterii. Zoe Dumitrescu-Buşulenga îi caracterizeazǎ pe romantici printr-un zbor frînt, 

printr-o nǎzuinţǎ icaricǎ spre reintegrarea în perfecţiunea neantului, în lumina arzǎtoare a 

absolutului şi îi numeşte „astronauţi ai spiritului modern”. Feciorul de împǎrat fǎrǎ de stea 

poartǎ acest semn al suferinţei şi al mǎreţiei, fiind marcat de genialitate şi de moarte prin 

paloarea chipului şi prin structura sa contemplativǎ. 

Începutul poemului este unul artistic, de basm în care domneşte liniştea epicǎ. Sǎlile cu 

interior bogat sînt rezultatul capacitǎţii lui Eminescu de a imagina concretul şi de a plasticiza 

inefabilul şi abstractul. 

Fiul de împǎrat urmeazǎ sǎ preia domnia de la bǎtrînul sǎu tatǎ şi este trimis de acesta 

la un mag ce locuieşte pe muntele sacru Pion-axis mundi, undeva deasupra lumii, pentru a fi 

pregǎtit  sǎ se descurce cu responsabilitatea domniei. Transmiterea domniei reprezintǎ în 

opinia lui I. Negoiţescu o urnire în cosmos. Aşadar prinţul porneşte la drum în cǎutarea 

înţelepciunii şi a destinului şi trebuie „Sǎ vadǎ-n cartea lumii un înţeles deschis/ Cǎci altfel 

viaţa-i umbra şi zilele sînt vis”. El urmeazǎ sǎ cunoascǎ mǎreţia şi deşertǎciunea cu ajutorul 

magului care vegheazǎ pǎstrarea ordinii cosmice, în pericol de a fi tulburatǎ de stihiile rebele 

sau de oamenii rǎi. Cǎlǎtoria sa iniţiaticǎ începe în ceasul sacru al înserǎrii, dar el trebuie sǎ 

învingǎ furtuna apocalipticǎ ce se dezlǎnţuie ca o piedicǎ ritualǎ în drumul spre sine şi spre 

descoperirea semnificaţiilor ascunse ale sufletului sǎu. Peisajul sǎlbatic este caracteristic 

toposului romantic. 

Magul, un eon cugetǎtor, poate interveni în destinele oamenilor graţie unei puteri 

oculte. El deţine cartea în care sînt scrise legile universului şi destinele oamenilor, dar din 

care lipseşte acela al geniului, pe care tocmai de aceea magul nu-l poate schimba: „De-ai fi ca 

alţi oameni, atuncea se poate/ Ca soarta ta-n bine din rǎu aş schimba/ Dar semnul tǎu nu stǎ 

în cartea mea toatǎ/ A sorţilor stele de mine-s purtate/ Da tu în tot cerul nu ai nici o stea”. 

Soarta geniului poate fi hotǎrîtǎ numai de divinitate. Ion Negoiţescu spune cǎ destinul fiinţei 

umane este legat de soarta stelei pe care sufletul-înger o aprinde la naştere aşa cum în  

Luceafǎrul destinele umane  sînt legate de „stele cu noroc”: „Spun mite - zice singur - cǎ 

orice om în lume/ Pe-a cerului nemargini el are-o blîndǎ stea,/ Ce-n cartea veciniciei e - 

unitǎ cu-a lui nume,/ Cǎ pentru el s-aprinde lumina ei de nea”. 

Dar magul aflǎ cǎ prinţul este un caz excepţional, el aparţinînd categoriei rare a celor 

lipsiţi de destin, a celor liberi asemeni lui Dumenezeu, fiind, deci, caracterizat  printr-o lipsǎ, 

ca în basme. Steaua legatǎ de soartǎ dǎ mǎsura vieţii indivizilor, dar fiul de împǎrat se 

sustrage acestei mǎsuri, neputînd fi normat. În ordinea indescifrabilǎ astrologic de cǎtre 

oameni, a universului se întîmplǎ uneori şi greşeli; astfel se nasc „cei fǎrǎ de stea”, „minţile 

oculte” libere de orice determinare: „În planu-eternitǎţii viaţa-ţi greşalǎ este,/ De zilele-ţi nu 

este legat-o lume a ta”. Tînǎrul voievod supus damnǎrii, dar înǎlţat la planurile gîndirii 

divine, este dus de mag în sǎli de marmurǎ neagrǎ ce par nişte oglinzi, dar în loc sǎ-l înveţe 

cum sǎ fie un bun împǎrat, acesta îi dezvǎluie puterea magicǎ a visului şi spectacolul 

infinitului cosmic cu lumile lui paralele. De asemenea, magul încearcǎ sǎ-i arate „a 
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pierzǎrilor cale” şi sǎ-l abatǎ de la primejdii, respectiv sǎ-l atenţioneze cǎ este iubit de 

„îngerul palid cu lungi aripi negre”, care i-ar putea periclita natura genialǎ. Magul şi geniul 

sînt personaje simbolice, caracterizate printr-o gîndire nelimitatǎ şi creatoare, acces prin 

intuiţie şi visare la tainele universului şi capabili de creaţie demiurgicǎ prin care moartea este 

înfrîntǎ. 

Cǎile de iniţiere prin care feciorul de împǎrat poate accede la tainele universului sînt 

gîndirea treazǎ prin care aude vocea serafului şi visul prin intermediul cǎruia cǎlǎtoreşte prin 

spaţiile astrale însoţit de îngerul somn. Somnul este ipostaziat mitic prin florile de mac de pe 

fruntea Regelui Somn. El coboarǎ în adîncurile gîndului şi ale somnului „beat de a visului 

lungǎ magie”, cǎci somnul e adînca întoarcere a sufletului în sine. Vede cum pǎmîntul se 

contrage într-un punct şi trece pe lîngǎ stele pe care poate vedea desfǎşurîndu-se lumile 

antice, cǎci timpul are aici un curs subiectiv, fiind hotǎrît de soarele fiecǎrui loc. Natura este 

mitizatǎ şi spiritualizatǎ devenind o proiecţie a realului empiric în planul duratei eterne. În 

proiectul divin al existenţei lumilor îngerii îşi pǎrǎsesc temporar patria astralǎ pentru a fi 

verificaţi în existenţe umane, a cǎror dominantǎ eticǎ le conferǎ eternitatea sau prǎbuşirea în 

haos. Îngerii decad prin iubire în trupuri umane, autoproiectîndu-se astfel în lumi limitate. 

Aceastǎ idee apare la filosofii pitagoreici şi la Swedenborg. Lichtenberg aratǎ cǎ visele duc la 

cunoaşterea de sine, cǎ în vis are loc o dedublare e eului şi o suprimare a timpului, date de 

aspiraţia întoarecerii în Neant şi în Tot prin intermediul metempsihozei, ceea duce la 

eliberare şi la fericire supremǎ. Moritz completeazǎ cǎ lumea exterioarǎ este doar un aspect al 

fiinţei noastre lǎuntrice, cǎci spiritul omului este oglinda sufletului universal. Adevǎrata 

claritate ne este accesibilǎ doar în aspectele nocturne ale existenţei noastre. Teoria misticǎ 

spiritualistǎ spune cǎ spiritul, odatǎ descǎtuşat de trup, devine spirit al lumii, 

atoatecuprinzător şi atoateştiutor. Prinţul ajunge prin mijloace magice pe tǎrîmul somnului şi 

al visului într-o primǎ treaptǎ a iniţierii sale pentru a cunoaşte deşertǎciunile vieţii şi spre a le 

evita. De aceea G. Ganǎ şi D. Murǎraşu considerǎ cǎ episodul sihastrului are o funcţie 

pedagogicǎ în formarea prinţului, acesta avînd în faţǎ o lecţie din care se poate instrui, evitînd 

astfel riscurile abandonǎrii în visare precum şi plǎcerile searbede. Sihastrul este îndrǎgostit de 

o fantasmǎ, magul îi cunoaşte nefericirea şi îi promite o nouǎ viaţǎ în care sǎ-şi împlineascǎ 

aspiraţiile spre fiinţa idealǎ care îl obsedeazǎ. D. Murǎraşu aratǎ cǎ spre a proteja pe om, 

Dumnezeu trimite spiritul direct de la sine, nu din astre şi acest spirit poate deturna hotǎrîrile 

rele ale destinului dacǎ omul tinde sǎ se ridice prin fapte şi gînduri bune.  

Ca şi geniul, magul este deschis spre totalitatea lumii, are fascinaţia uranicǎ şi se poate 

cufunda în infinitul spaţiului, el putînd interveni pe linia ce desparte existenţa de neexistenţǎ. 

Poemul se opreşte şi coborîrea în Infern dupǎ sufletul celei iubite de sihastru nu ne este 

relatatǎ. De asemenea, lipsesc reacţia prinţului dupǎ ce îşi aflǎ condiţia superioarǎ precum şi 

fragmentele în care se presupune cǎ fiul de împǎrat condus de geniul-somn a observat diferite 

existenţe umane şi s-a instruit în conformitate cu dorinţa tatǎlui sǎu. Întregindu-şi astfel 

iniţierea, ştiind ce anume trebuie sǎ evite şi acceptîndu-şi condiţia de geniu el îşi va fi folosit 

calitǎţile speciale într-o domnie lungǎ şi fericitǎ.  

Lipsit de subordonare în ierarhia angelicǎ, fiul de împǎrat descinde direct din puterea 

demiurgicǎ a divinitǎţii, cu care este consubstanţial în gîndire: „În sufletul lor, totuşi ei mari 

sînt şi distinşi,/ Cǎci Dumnezeu în lume le ţine loc de tatǎ /Şi pune pe a lor frunte gîndirea lui 

bogatǎ”. Steaua ca patrie cosmicǎ nu mai este necesarǎ, cǎci spaţiul care dureazǎ  în 

eternitate se construieşte în gîndirea genialǎ la fel ca spaţiul spaţiul astral în gîndirea divinǎ: 

„Cǎ dincolo  de groapǎ imperiu n-ai o lume,/ De asta ţie n-are de ce sǎ-ţi parǎ rǎu;/ A 

geniului imperiu: gîndirea lui-anume;/ A sufletului spaţiu e însuşi el.” Întreg spaţiul cosmic 

intrǎ în cuprisul lǎuntric al fiinţei umane care îl conţine posesiv. Geniile deţin categoria 

depǎrtǎrii lǎuntrice datoritǎ cǎreia transgreseazǎ obstacolele spaţiului şi ale timpului. Ceea ce 

fiul de împǎrat nu are şi ceea el ce nu este se compenseazǎ destul de avantajos cu extra-
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calitaţile sale geniale: îi sînt deschise „a lumilor misteruri” dacǎ nu bea din vinul uitǎrii, 

posedǎ „nemargini de gîndire”, fiind pǎtruns de raţiunea cosmicǎ, aşadar se bucurǎ din plin 

de vizionarismul mǎreţelor firi damnate, cǎci simţul lǎuntric lumineazǎ mersul geniului. 

Din cele prezentate se poate observa cǎ fiul de împărat, protagonistul nedeterminǎrii 

celeste, are mai multe avantaje decît dezavantaje de pe urma acestei lipse chiar dacǎ iniţial nu 

îşi conştientizeazǎ condiţia. Libertatea de care se bucurǎ în absenţa predestinǎrii şi atenţia 

care îi este oferitǎ de cǎtre mag îl ajutǎ ca la încheierea iniţierii sale sǎ atingǎ cunoaşterea 

absolutǎ care îi este necesarǎ şi care sǎ-l propulseze în starea dintîi, în fericita vîrstǎ de aur a 

universului cînd porţile universului şi comuniunea cu divinitatea erau deschise, înainte ca 

nesupunerea fiinţei umane sǎ creeze timpul. 
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CRISTINA – ELENA CIUNTUC 
Anul II, Iaşi 

Îndoiala - reflex al lucidităţii 

Orizontul ontologic reprezintă liantul esenţial al oricărei poetici substanţiale şi susţine 

în mod autonom individualitatea unei opere artistice. M. Heidegger îşi exprima admiraţia cu 

privire la capacitatea poeţilor Hördelin şi Rilke de a vorbi „despre lucrurile cu adevărat 

importante” doar prin expandarea capitalului semantic al limbii, fără a cădea în capcana 

rigorii ştiinţifice. 

În ceea ce priveşte  orizontul ontologic al poeziei lui M. Eminescu, domeniul 

interogativului se constituie drept fundament şi coordonată dominantă. Această poetică a 

problematicului poate fi interpretată drept reflex al tentativei eului de a găsi explicaţiile 

fundamentale, permanente, şi ultime (definitive), ce nu mai pot suferi, la rîndu-le alte 

interogaţii. 

Eminescu dă curs „elanului creator vizionar, grandioaselor fantezii, expansiunii eului 

către o identificare nestingherită cu universul” (Virgil Nemoianu 1998: 39), dar, pe măsură ce 

înaintează în interiorul acestei configuraţii culturalo-spirituale, devine conştient că 

„transcenderea limitelor omeneşti care ar duce la înflorirea unei stări angelico-paradisiace, nu 

avea, pur şi simplu, şanse de supravieţuire” (Ibidem: 42). Atras, astfel, de romantism, 

Eminescu nu s-a lăsat cucerit de principiile-i fanteziste postulate, reţinînd doar modalitatea de 

problematizare a unor adevăruri mai presus de fire, dînd, în acelaşi timp, curs evoluţiei şi 

maturizării spiritului inerente propriei fiinţe. 

Eminescu este, în egală măsură, un constructor şi un deconstructor al utopiilor, 

deopotrivă spaţiale şi temporale. Acesta distruge propriile înfăptuiri fictive în momentul în 

care „lumile posibile” dezirabile îşi dovedesc inutilitatea. Încrederii în capacitatea imaginaţiei 

de a realiza proiecte măreţe care să poată concura lumea reală prin viabilitatea lor îi ia locul 

suspiciunea, ironia şi, în final, îndoiala. Vizionarismul lucid eminescian nu îi va permite 

acestuia ancorarea în idealitate, ci, dimpotrivă, va genera reversal sceptic ce  va însoţi 

pretutindeni creaţia artistică. 

Eul eminescian se confruntă cu imposibilitatea de a mai crede în ceva („Ce-a fost 

frumos e azi numai părere,/ Cînd nu mai crezi, să cînţi mai ai putere?” - O, înţelepciune, ai 

aripi de ceară!), întrezărind şi zădărnicia propriului demers poetic, nu doar a lumii. Soluţia 

postulată de subiectul creator pentru depăşirea impasului este reprezentată de o mai profundă 

sondare a interiorităţii personale („În mine însumi e izvorul firii mele”), o încordare mai 

acerbă a fiinţei, eforturi concretizate în plăsmuirea unor „utopii ne-ficţionale”. Analiza şi 

scrutarea acestora se va realiza sub imboldul unei necontenite, îndelung invocate lucidităţi 

(„Unde vei găsi cuvîntul,/ Ce exprimă adevărul?” - Criticilor mei). 

Imaginarea sau crearea „lumilor paralele” nu contribuie nici la progresul cunoaşterii, 

nici la cel al elucidării devenirii („Ca s-explic a ta fiinţă, de gîndiri am pus popoare/ Ca idee 

pe idee să clădească pînă-n soare”, dar, „Cum eşti tu nimeni n-o ştie.” - Memento mori). 

Poetul conotează întreaga sa acţiune simili-demiurgică sub semnul evoluţiei oarbe, a 

„devenirii întru devenire”, căci, în măsura în care dubla perspectivă, relaţia dialectică dintre 

gîndirea lui Dumnezeu despre om, implicit despre poet, şi gîndirea poetică a omului despre 

Dumnezeu se anulează reciproc, nici măcar „universurile compensative” nu sînt de vreun 

folos. Porţile ce păreau odată larg deschise, ale posibilităţilor eului poetic de a accede în 

transcendent sau de a schimba ceva din ordinea existenţială par a se închide fără posibilitatea 

de a mai putea fi accesate (redeschise) vreodată. Practic, eul se situează în apropierea unui 

adevărat prag ontologic, născîndu-se suspiciunea în legătură cu posibilitatea transgresării lui. 
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În acest context, îndoiala eminesciană se face simţită la toate nivelurile de manifestare: 

gnoseologic, axiologic, estetic, existenţial. 

Eminescu trăieşte profunda dramă lăuntrică cauzată de conştientizarea precarităţii 

oricărei iniţiative. Eul poetic învaţă că: „orice hotărîre (implicit opţiune) se naşte în penumbra 

şovăielii; ea este prin esenţa ei crepusculară şi tocmai de aceea, în mod esenţial, nehotărîre; 

singurul lucru cert este tocmai incertitudinea mea” (Gabriel Liiceanu 1994: 55). Astfel, 

artistul impregnează poeziilor romantice gustul amar al îndoielii, care descinde direct din 

luciditatea eminesciană. Subiectul creator, hrănit cu certitudinea existenţei unui univers 

arhetipal („Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este,/ Lume ce gîndea în basme şi 

vorbea în poezii” - Venere şi madonă) cunoaşte, în egală măsură, imposibilitatea de a putea 

reînvia, recrea acea lume („N-o mai caut…Ce să caut? E acelaşi cîntec vechi (…)/ Ah! 

Organele-s sfărîmate şi maestrul e nebun!” - Scrisoarea IV). 

Scheletele  interogaţiei poetice s-au înălţat, după cum precizează Ion Negoiţescu, de la 

„au e sens în lume” din Mortua est, firul acesteia constituind unul dintre liantele 

fundamentale ale poeticii eminesciene. Deşi  interogaţia este atitudine fundamentală, nu este 

şi originară, căci încrederea eului în sine şi în lume a existat, dar s-a risipit ca urmare a 

strecurării îndoielii între fibrele cele intime ale fiinţei („Şi-ntreb al meu suflet rănit de 

îndoială”), acest „vierme” care erodează şi care suspendă practic posibilităţile oricărui act de 

credinţă. 

Varianta a treia a poemului dramatic Mureşanu constituie o oglindă a cîtorva dintre 

preocupările fundamentale ale eului, interogaţia cu privire la valoarea existenţei („Viaţa 

noastră însă, oricît de neagră fie,/ Ea îndeplineşte oare în lume vreo solie?”). Momentul 

suprem al lucidităţii îl reprezintă răspunsul găsit care justifică întrebarea („Că sîmburele lumii 

e-eterna răutate”). Atunci se poate afirma că dacă luciditatea este inerentă fiinţei eului, 

scepticismul şi îndoiala lui Eminescu nu semnifică decît reflexul unei neîncetate şi obiective 

scrutări asupra lumii, autorul român nefiind un pesimist apriori. 

Situîndu-se sub semnul irepetabilităţii oarbe şi egoiste a universului, subiectul liric nu 

se poate regăsi, lăsîndu-se stăpînit de sarcasmul şi blasfemia îndreptate împotrivă-i, căci ea 

are în vedere propria situare în lume. Atitudinea este revoltătoare, se împrumută tonalitatea 

gravă a imprecaţiilor, ajungîndu-se la stilul înverşunat din Rugăciunea unui dac („Să 

blesteme pe-orcine de mine-o avea milă,/ Să binecuvînteze pe cel ce mă împilă,/ S-asculte 

orice gură ar vrea ca să mă rîdă,/ Puteri să puie-n braţul ce-ar sta să mă ucidă”). 

Această atitudine de profundă răzvrătire, autodistrugătoare riscă să anihileze fiinţa 

profundă a eului şi se justifică, astfel, starea de îndoială ce se manifestă din partea subiectului 

cu privire la propria-i salvare, la posibilitatea sustragerii din acest univers („Pot să mai 

reînviu luminos din el ca/ Pasărea Phoenix?” – Odă (în metru antic)). Interogaţia închide în 

sine întregul parcurs interior al celui încrezător în puterea demiurgică, care va fi înfrînt pe 

tărîmul propriilor convingeri. Experienţa gravă nimiceşte orice avînt spre esenţialitate, eul 

îndoindu-se de propria-i capacitate de mîntuire. 

Ivirea întrebării melancolice din Peste vîrfuri potenţează starea de nelinişte, de 

frămîntare a eului referitoare la posibilitatea recuperării identităţii risipite în noianul 

incertitudinilor. Acesta se simte lezat şi rănit de năzuinţele personale. Prin intermediul 

„cornului” se face referire la lumea primordială, iar posibilitatea dezmărginirii fiinţei, 

postulată iniţial, se află în final pusă sub semnul îndoielii. Tulburarea eului atinge 

paroxismul, dar nu al disperării, ci, mai degrabă, al acceptării imposibilităţii de a mai putea 

redeveni acelaşi. 

Creaţiile poetice din ultima parte a operei eminesciene sînt impregnate de un fior 

„dulce-amar”, expresie a celui ce a intuit neajunsurile lumii de care a aparţinut, dar care nu a 

putut provoca aproape nici o remediere. Într-un final, poetul afirmă: „Nefericire-iată 

confesiunea mea” - Confesiune. 
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Domeniul interogativului (al îndoielii şi al scepticismului) este dătător de tensiune, însă 

dincolo de acest aspect se face simţită unitatea de ansamblu a armoniei eminesciene. În acest  

sens,  interogaţia s-a constituit ca o componentă febrilă a universului poetic, dar mai cu 

seamă, fertilă din perspectivă estetică. 
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IASMINA FLORENTINA POPOVICI 
Anul III, Timişoara 

De la cuvînt la necuvînt 

- evoluţie, mutaţie, implicaţii hermeneutice - 

„Priviţi, soarele se supune sintaxei mele”. 

(Hlebnikov) 

Implicaţiile multiple ale cuvîntului, la nivelul literaturii în general, dar, cu precădere, în 

ceea ce priveşte poezia sînt de necontestat. Aceste valenţe şi valori ale cuvîntului şi ale 

limbajului au fost sesizate şi de către Ezra Pound, care afirma că „limbajul [este] încărcat cu 

maximul posibil de energie (semnificaţie)” (apud Tudor Vianu 1975: 22). Însă, substanţa 

acestei lucrări nu se va centra pe maximul de semnificaţii oferite de cuvînt, ca termen 

general, sau, ca noţiune particulară, redînd posibilitatea fiecărui cuvînt, în parte, de a 

semnifica ceva singular sau multiplu. Prezentarea se va axa pe un alt tip de cuvînt, şi anume, 

CUVÎNTUL ca entitate majoră a textului poetic. Acesta este cuvîntul ca actant în interiorul 

poeziei, ca parte indisolubilă de contextul general al poeziei. Este ceea ce apare direct sau 

sugerat în cel puţin unul din textele fiecărui poet. 

Manifestările şi formele de materializare semantică a cuvîntului sînt diverse. Astfel, fie 

că este materializat ca potenţial mijloc de realizare a creaţiei, fie a cunoaşterii, cert este că 

acesta atrage după sine o întreagă discuţie cu privire la implicaţiile hermeneutice determinate. 

Cuvîntul se concretizează ca agent care dinamizează şi dinamitează, în acelaşi timp, limitele 

interioare şi exterioare ale textului poetic.  

Începînd cu poezia lui Mihai Eminescu, în care sesizăm apariţia fulgerătoare şi 

aspirantă a cuvîntului şi potenţelor de semnificaţie generatoare de sens, ale acestuia, cuvîntul 

se lansează pe sine într-un proces de evoluţie, a cărui finalitate este incertă, dar, la capătul 

căruia este evidentă o mutaţie a valorii cuvîntului încadrat poetic. Acest proces capătă, 

desigur, serioase valenţe şi implicaţii hermeneutice. 

Traseul, pe parcursul căruia se întrevede o schimbare de abordare, are ca punct de 

plecare poezia eminesciană şi îşi găseşte punctul terminus în contextul poetic stănescian. Ca 

repere de mijloc ale acestui proces vor fi luate în discuţie poeziile lui George Bacovia, Lucian 

Blaga şi Ion Barbu. 

Pilonul de bază al concretizării sferei primare de sens a cuvîntului în cazul contextelor 

poetice ale lui Mihai Eminescu este poezia Criticilor mei. Valenţa de bază, direct exprimată 

este cea a cuvîntului ca sediu şi mijloc de manifestare a „adevărului”. O consecinţă imediat 

zărită a acestui fapt ar lansa ecuaţia egalităţii între cuvînt şi mijloc de cunoaştere. 

Cunoaşterea pare a fi posibilă doar prin medierea săvîrşită de această arteră esenţială care ar 

fi cuvîntul. Versurile oferă următoarea concretizare: „Ah! Atunci ţi se pare/ Că pe cap îţi cade 

cerul:/ Unde vei găsi cuvîntul/ Ce exprimă adevărul?” (Criticilor mei).  

Atitudinea şi abordarea vocii poetice pare a fi una desfăşurată pe o traiectorie aparent 

ascensională, care porneşte de undeva din interior pentru a ajunge la lumină. Ceea ce am 

numit interior este proiectat ca „unde”, adică, de undeva dintr-o altă dimensiune, a cărei 

conţinut, se pare, nu poate fi exteriorizat. Este necesară următoarea întrebare: de ce nu se 

poate realiza legătura, la care se aspiră, pe parcursul întregii opere eminesciene, între ceea ce 

se vrea exprimat şi locul unde se vrea acest lucru? Adică, de ce gîndul nu poate primi formă 

materializată? 

Unul dintre argumentele viabile s-ar putea ascunde într-o încercare de a defini cuvîntul. 
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La nivel comunicaţional, cuvîntul poate fi numit „unul între doi”, prin cuvînt încercîndu-se 

redarea în forme exterioare ale unor gînduri, care aparţin, însă, doar celui care încearcă să le 

materializeze. Din această cauză, comunicarea poate eşua. Astfel, apare o barieră 

comunicaţională între cele două părţi. Acest lucru este resimţit la nivelul poeziei: „Azi văd 

din a ta vorbă că nu mă înţelegi!” (Nu mă înţelegi). Mai mult, această lipsă a coerenţei se 

poate regăsi şi la nivelul aceleiaşi persoane: „De-atunci, ca-n-somn eu îmblu ziua/ Şi uit ce 

spun adeseori;/ Şoptesc cuvinte neînţelese/ Şi parc-aştept ceva – să mor?” (Vis). Astfel, 

cuvîntului îi este intrinsec valabilă imposibilitatea de a reda exactitatea a ceea ce nu poate fi, 

de fapt, prins în cuvînt. „Este ca şi cum, devenind implicat în literatură, folosisem toate 

simbolurile posibile fără ca să pătrund în realitate sensul lor. Ele nu mai au nici o semnificaţie 

vitală pentru mine. Cuvintele au ucis imaginile sau le ascund. O civilizaţie a cuvintelor este o 

civilizaţie rătăcită. Cuvintele creează confuzie. [...] Realitatea este că cuvintele nu spun 

nimic, dacă mă pot exprima astfel… Nu există cuvinte pentru experienţele cele mai profunde. 

Cu cît încerc mai mult să mă explic pe mine, cu atît mai puţin mă înţeleg. Desigur, nu totul 

este inexprimabil în cuvinte, numai adevărul de viaţă” (George Steiner 1983: 230).  

Deci, exteriorizarea prin cuvînt este interzisă. Acesta pare a fi un fals mijloc de 

comunicare. Dar cuvîntul se va dezice şi de la o altă funcţie vitală, devenind, astfel, şi un fals 

propensator spre ispăşire. „Cuvîntul care exprimă adevărul” nu există. Cunoaşterea, pe de o 

parte şi vindecarea prin cuvînt, pe de alta se dovedesc a fi doar iluzii: „O, te-nsenină, 

întuneric rece[…]/ Să văd trecînd în haină cuvenită/ Acele gînduri, ce-atunci cînd apar/ 

Nemuritoare par, pentru c-apoi/ Nici să nu ştii c-au dispărut/ Din mintea secolilor lungi, 

greoi - / Ca şi cînd n-ar fi fost./ Efemeridele ce trec în vale/ Cîntînd, vuind, certîndu-se şi 

toate/ Aspirînd la un lucru care-veci/ Nu poate fi a lor – eternitatea” (O, te-senină, întuneric 

rece…). 

Imposibilitatea de propensare este rezultat al disocierii, care se cere a fi făcută între 

planul interior, al cărui atribut este şi simţirea, deci, nu poţi materializa exact ceea ce simţi, şi 

exprimare, aceasta regăsindu-se pe alt palier, acela al spaţiului şi timpului din exterior. Ca un 

concept general, adevărul este reprezentarea cunoaşterii. Cunoaşterea nu poate fi atinsă, 

pentru că ar produce o scindare la nivelul vocii poetice. Cunoaşterea absolută, dacă ar fi 

posibil de mediat prin cuvînt, ar dinamita întreaga fiinţă, care nu s-ar putea plia revelaţiei 

create. Consecinţa fatală s-ar produce prin aruncarea individului într-un alt univers al 

cunoaşterii, şi anume, al înţelegerii totale, a cărei finalitate scontată ar fi, probabil, nebunia. 

Corespondentul ei de acum este durerea. Ceea ce simte subiectul, undeva înăuntru, dar, nu-şi 

poate explica, exprima raţional. Astfel, versurile: „De ce în al meu suflet/ De ani eu moartea 

port,/ De ce mi-e vorba sacă,/ De ce mi-e ochiul mort?” (De ce în al meu suflet) ilustrează, 

prin „vorba sacă”, ruptura dintre planul gîndirii şi planul exprimat.  

Gîndul rămîne undeva în latenţa împlinirii sale adevărate. Vocea poetică are conştiinţa 

existentei sale, dar, neavînd posibilitatea de a-l concretiza, aceasta nu-l poate pipăi, traduce 

total. Gîndul este simţit în gravitatea sa. Apare, chiar, ipoteza ispăşirii, vindecării prin cuvînt: 

„Îmbătrînit e sufletul din mine/[…] Suspine n-am – ah, de-aş avé suspine,/ De-aş avé lacrimi, 

plînge de-aş puté!/ Durerea cea mai crudă, cea mai mare,/ Aflînd o formă, află uşurare.[…] 

şi nu pot/ Să scap de ea…de mine…şi de tot![…] Cel ce nu poate plînge, acela ştie/ Ce-i viaţa 

moartă, ce e moartea vie?/ Acela are-ntr-însul grămădită/  Vecia-ntreagă de dureri şi chin,/ 

A ei mărire; ochiul nu s-a stins,/ În lacrimi s-o traduci şi în venin./ Icoane nu-s şi vorbe nu-s; 

n-apară/ Măcar aproape ce înseamnă…/ O fericiţi acei ce pot da formă…” (Îmbătrînit e 

sufletul din mine…). Forma materială pare a fi singura cale de găsire a liniştii, însă, aceasta 

este o falsă abordare, căci, nici cuvîntul nu poate omorî simţirea. Durerea este cea care strigă 

după cuvînt, dar cuvîntul nu poate reda ceea ce nici măcar subiectul nu percepe clar. Este 

imposibil a reprezenta ceva ce nu are înţeles deplin, ci doar simţire acutizată; astfel este 

introdusă: „Durerea care nu găsea cuvinte/[…] –Tu, taină mută, de zidiri mărime-/ Vorbesc 
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dureri, ce nu pot să suspine./ Ah, ce-i cuvîntul, ce-i culoare, sunet,/ Marmura ce-i, pentru ce 

simţim?/ O coardă-ntinsă imiteze-un tunet,/ Un ah! să spuie cum ne chinuim./ Nu, nu… Şi fie 

forma cît de nudă,/ N-ajunge-n veci durerea noastră crudă” (Îmbătrînit  e sufletul din 

mine…). 

Consecinţele exterioare ale unei posibile materializări prin cuvînt sînt resimţite pe două 

planuri. Primul este cel al individualului. Astfel, „adevărul” nu poate fi cunoscut, căci face 

parte din ceea ce Castoriadis numea imaginarul radical, adică, din magmă, din ceea ce se află 

undeva la nivelul inconştientului şi care ne influenţează viaţa, înt-un mod indiferent de voinţa 

noastră. Dacă ceva din această magmă, cum ar fi „adevărul” căutat la nivel absolut, s-ar 

concretiza, unitatea şi echilibrul umanului ar fi distrus. Pasul sigur ar fi spre nebunie. Al 

doilea plan este cel al alterităţii. Substanţa întregii lumi ar avea de suferit, o dată cu 

împărtăşirea tainei ultime: „Astfel doar aş preface durerea-mi fără nume,/ Dezbinul meu din 

suflet într-un dezbin de lume” (Renunţare). 

Prin urmare, CUVÎNTUL are în perspectivă eminesciană două accepţiuni precise, şi 

anume: fals mijloc de comunicare şi încercare de redare a cunoaşterii absolute, care însă, nu 

poate fi penetrată, stabilindu-se definitiv la stadiul de simţire, durere interioară. Simţirea nu 

se îngemănează cu exprimarea gîndului înţeles. Cuvîntul are, aşadar, rolul de mijloc ratat de 

redare către exterior, de transcendere: „Negru-i gîndul, şchiop e viersul./ Şi idei, ce altfel 

împle,/ Ard în frunte, bat sub tîmple:/ Eu le-am dat îmbrăcăminte/ Prea bogată, fără minte./ 

Ele samănă, hibride,/ Egiptene-i piramide:/ Un mormînt de piatr-în munte/ Cu icoanele 

cărunte,/ Şi de sfinxuri lungi alee,/ Monoliţi şi propilee;/ Fac să crezi ca după poartă/ Zace-

o-ntreagă ţară moartă./ Intri-nuntru, sui pe treaptă,/ Nici nu ştii ce te aşteaptă./ Cînd acolo!/ 

sub o faclă/ Doarme-un singur rege-n raclă.” (Cu gîndiri şi cu imagini).  Sensul acestui 

proces se vrea a fi din interior spre exterior,  iar elementul median este cuvîntul: „Pe căi 

bătute-adesea vrea mintea să mă poarte,/ S-asamăn între-olaltă viaţă şi cu moarte;/ Ci 

cumpăna gîndirii-mi şi azi nu se mai schimbă,/ Căci între amîndouă stă neclintita limbă.” (Se 

bate miezul nopţii…). 

Singura soluţie care se întrevede pentru a scăpa pare a fi moartea, somnul: „Poate-oi 

uita durerea-mi şi voi puté să mor” sau „Pe gînduri ziua, noaptea în veghere,/ Astfel viaţa-mi 

tot în chinuri trece -/ Va vrea natura oare să se plece/ La ruga mea – să-mi deie ce i-oi cere?/ 

Nimic nu-i cer decît mormîntul rece,/ Repaos lung la lunga mea durere - / Decît să port 

iubirea-mi în tăcere,/ Mai bine ochiu-mi moartea să mi-l sece” (Pe gînduri ziua…). 

Cuvîntul, ca pulsator de cunoaştere, prin medierea concretă a exprimării îşi are originea 

la Mihai Eminescu, dar va fi dezvoltat şi de alţi poeţi. Poezia lui George Bacovia poate 

susţine, de asemenea, o discuţie pe valenţele cuvîntului.  

Cuvîntul care se refuză apare cu gravitate accentuat în poezia lui Bacovia.  O primă 

ipostază este anularea totală a dublei instanţe a comunicării. Ea degenerează „într-o vorbire în 

unu”. Se pare că exprimarea s-a produs, dar ea nu are nici o unitate de sens: „Omul începuse 

să vorbească singur…/ Şi totul se mişca în umbre trecătoare -/ Un cer de-a pururi domnea,/ 

Iar creierul ardea ca flacăra de soare” (Altfel). Rezultatul concretizării verbale nu este nici pe 

departe unul pozitiv, durerea din creier este sporită, nicidecum anihilată: „Nimic. Pustiul tot 

mai larg părea…/ Şi-n noaptea lui amară tăcuse orice cînt, -/ Şi-nvineţit de gînduri, cu fruntea 

în pămînt/ Omul începuse să vorbească singur…” (Altfel). Se observă exteriorizarea durerii 

individualizate, prefigurată ardere intensă. 

Imposibilitatea de a concepe o compilaţie de gînduri rostite este evidenţiată în 

următoarele versuri: „Nu cîştig/ Nici un gînd/ Pentru a-l scrie./ Compozitor de vorbe…/ În 

culori,/ Reverii,/ Armonii,/ Pentru a trece/ Tăcerea grea.” (Perpetuum mobile). 

Poate fi remarcată o evoluţie pe axa de plutire a cuvîntului. Astfel, se trece în exterior, 

la acea vorbire de unul singur şi fără sens, dar orientarea se modifică, încercîndu-se o 

„întoarcere cu spatele”, cuvîntarea se transformă în tăcere: „Eu trebuie să beau, să uit ceea ce 
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nu ştie nimeni/ ascuns în pivniţa adîncă, fără a spune un cuvînt/ Singur să fumez acolo neştiut 

de nimeni/ Altfel e greu pe pămînt…” (Poemă finală). Se încearcă o întoarcere la starea 

iniţială, dar aceasta nu este favorabilă, căci suferinţa individuală, în tăcere, anihilează fiinţa: 

„Cumplit/ E golul singurătăţii!/ Sînt ucisul ei…/ Singurătatea?/ Povara tăcerilor/ Sfîşiate/ De 

suspine…/ Singurătatea…/ Ochiul tău/ Priveşte îngheţat/ În ochiul gîndului/ Neîmpărtăşit…/ 

Singurătate,/ Nu te-am voit!/ Viaţa –haină-/ M-a dăruit ţie./ Tu m-ai cerut/ Vieţii/ - 

Prizonierul tău -/ Oamenii/ Cum i-am iubit…/ Dar ei/ Nu m-au voit.” (Singurătate, nu te-am 

voit). 

O dată cu poezia blagiană, îşi face simţită prezenţa o interiorizare asumată. Locul 

cuvintelor este nesemnificativ, ele sînt de rang inferior: „dar cuvintele sînt lacrimile celor ce 

ar fi voit/ aşa de mult să plîngă şi n-au putut./ Amare foarte sînt cuvintele,/ de-aceea – lăsaţi -

mă/ să umblu mut printre voi,/ să vă ies în cale cu ochii închişi.” (Către cititori). Exponent al 

unei dureri fără sfîrşit, cuvîntul este dizolvat, el ţine loc de lacrimă, existenţa sa este 

îndepărtată. Tăcerea, muţenia: „Lucian Blaga e mut ca o lebădă./ În patria sa/ zăpada făpturii 

ţine loc de cuvînt.” (Autoportret), primează. Cuvîntul devine din potenţial mediator al 

cunoaşterii generator de spaime, prin natura sa distructivă, de alterare: „El tace –pentru că-i e 

frică de cuvinte./ El tace – fiindcă orice vorbă la el se schimbă-n faptă” (De mînă cu marele 

orb). Distrugerea, aproape animalică a cuvîntului („Se profeţesc prăbuşirile, sfîrşesc în sînge 

cuvintele…” (Veac) sau „La patruzeci de ani –în aşteptare/ vei umbla ca şi-acum printre stele 

triste şi ierburi,/ la patruzeci de ani sugrumîndu-ţi cuvîntul/ te-i pierde în tine – în căutare.” 

(Cetire în palmă), „Cu cuvinte stinse în gură/ am cîntat şi mai cînt marea trecere,/ somnul 

lumii, îngerii de ceară./ De pe-un umăr pe altul/ tăcînd îmi trec steaua de povară.” 

(Biografie)) este necesară pentru a se păstra intacte graniţele între cele două planuri: cel al 

interiorităţii, unde tocmai poposeşte vocea poetică o dată cu Lucian Blaga, şi cea a 

exteriorităţii. „Chandos caută o limbă «din care nici un singur cuvînt nu îmi este cunoscut, o 

limbă în care obiectele tăcute îmi vorbesc»” (George Steiner 1983: 229). Asemenea lui 

Chandos, Blaga preferă tăcerea, care-i înlesneşte căutarea: „Steaua te-atinge cu genele./ Mut 

tălmăceşti toate semnele.” (Asfinţit marin). De remarcat este prezenţa închiderii ochiului, a 

orbirii, care favorizează permanentizarea spaţiului închis, a interiorului. 

În cazul lui Ion Barbu se pleacă din exterior, dar această ipostază este una de factură 

redusă şi de asemenea fără materializarea rolului de bază al cuvîntului, acesta nu reuşeşte să 

intermedieze cunoaşterea. Astfel, „pentru privirea din afară, lumea rămîne opacă şi se refuză 

înţelegerii” (Ioana Em. Petrescu 1989: 127): „Castelul tău de gheaţă l-am cunoscut, Gîndire:/ 

Sub tristele-i arcade mult timp am rătăcit,/ De noi răsfrîngeri dornic, dar nici o oglindire/ În 

stinsele cristale ce-ascunzi, nu mi-a vorbit;” (Umanizare). Prin urmare, atitudinea se 

schimbă, căci, „opacitatea lumii se lasă străbătută doar de privirea celui ce coboară în 

adîncuri, „beat de aderare” (Ibidem: 128). Abordarea va fi una a participării interiorizate. 

Aceasta este menită a avea ca finalitate găsirea de sensuri din interior, atingerea cuvîntului 

creator, sintagmă care apare la Barbu, ca făuritor de sensuri, de cunoaştere: „Războinic dur şi 

aprig cuceritor de zări,/ Să fi-ntreprins asaltul temutelor portale/ Purtînd înfrigurată mîndria 

forţei tale/ Mai sus şi mai departe spre noi evaluări,/ Să fi străpuns penumbra letargică şi 

ceaţa/ Ce împleteau pe norme un neguros Dedal/ Ca, adîncind cu groază abisul numenal,/ În 

seara biruinţii să-ntrezăreşti cum Viaţa/ Se-toarce somnoroasă, în ciclul ei steril,/ Sub fard şi 

mască, mima unei absurde arte…/ Şi totuşi, deasupra rotirilor deşarte,/ Făuritor de sensuri, să 

te ridici viril;/ Şi, beat de aderare activă şi adîncă,/ - Aplauze unice în searbădul decor - / 

Smulgînd ardorii tale cuvîntul creator,/ Eternei reîntoarceri a Vieţii să-i chemi:/ «Încă!»” (cf. 

Nietzsche). 

Ipostaza finală pe care o va lansa discuţia de faţă se limitează la creaţia poetică a lui 

Nichita Stănescu. Vom urmări, cum anume acest proces de evoluţie şi mutaţii la nivelul 

cuvîntului îşi va găsi finalitatea în cazul contextelor poetice stănesciene. 
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Raportul pe care îl dezvoltă Nichita Stănescu este de unul cunoaştere prin încorporare, 

căci procesul cunoaşterii este simţit: „În inima lucrurilor stau cuvinte,/ cînd ne este foame şi 

mîncăm […] Rămîne pînă la urmă cuvîntul,/ ultimul în străfundul obiectului.” (Foamea de 

cuvinte). Cuvîntul apare ca dualitate, aparent, ca atotputernic, dar supus unor limite 

existenţiale, căci, „paradoxul cuvîntului e coexistenţa limitării cu nelimitarea, a temporalităţii 

cu atemporalitatea, a condiţiei de „existent” cu cea de „fiinţă”. Aceasta e „tragedia” 

cuvîntului” (Ioana Em. Petrescu 1989: 172): „Ah, cuvintele, tristele,/ ele curg în ele însele,/ 

deşi sensul lor este static./ […] Cuvintele –tristele/ jumătate Timp – jumătate lucruri,/ atît de 

lucruri încît/ nelămuresc timpul,/ atît de timp/ încît adumbresc lucrurile.” (Împotriva 

cuvintelor). Mutaţia esenţială care are loc în cazul poeziei lui Nichita Stanescu, este apariţia 

necuvîntului. Acest necuvînt este cuvîntul pur, îndelung căutat pe parcursul acestei situări 

evolutive a cuvîntului în contexte poetice diferite. „Cum poate atunci fi depăşită limita – în 

primul rînd noţională - a cuvîntului în forma de „gîndire nenoţională” care e poezia? […] 

Privilegiile […] sînt acordate „necuvintelor”, „elemente primordiale ale poeziei (…), 

nenoţionale şi ambigue”; „ca vehicul poetic (…) cuvîntul scris tinde să-şi piardă proprietăţile 

sintactice, integrîndu-se unei morfologii pure, în care o propoziţie, sau chiar o frază întreagă, 

are valoarea funcţională a unui singur cuvînt, sau chiar a unui singur fonem. Astfel, în 

structura unei poezii, grupurile de cuvinte transportă (…) un supra-cuvînt sau mai bine zis un 

necuvînt” (Ibidem). Esenţializarea funcţiilor cuvîntului, cuvîntul ca mediator al cunoaşterii, al 

creaţiei etc., apare astfel: „Visez acel laser lingvistic/ care să taie realitatea de dinainte,/ care 

să topească şi să străbată/ prin aura lucrurilor./ Acel cuvînt îl visez/ care a fost la-nceputul 

lumilor lumii,/ plutind prin întuneric şi despărţind/ apele de lumină” (Necuvinte). 

Cuvîntul parcurge, astfel, un traseu evolutiv, începînd cu poezia lui Mihai Eminescu şi 

ajungînd la Nichita Stănescu, evoluţie marcată de mutaţii de viziune semnificative. 
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IONELA –MIHAELA TREMURICI 
Anul II, Constanţa 

Imaginarul politic eminescian: arhetipul domnitorului 

Specific mentalităţii romantice este apelul la trecut, înţeles ca un timp mitic, al 

plenitudinii. Dihotomia prezent - trecut este atît de accentuată încît orice epocă şi orice spaţiu,  

mai cu seamă cele medievale, sînt de preferat timpului şi locului prezente. 

În poezia şi în proza  eminesciană, vîrsta eroică, a întemeietorilor funcţionează, după 

cum demonstrează Ioana Em. Petrescu în Eminescu - Modele cosmogonice şi viziune 

poetică, ca un univers compensativ, imaginile domnitorilor fiind etaloanele în raport cu care 

se sancţionează orice  îndepărtare  a societăţii de orizonturile gîndirii autentice. 

Articolele sale politice sînt  şi ele încărcate simbolic cu imaginile domnitorilor care 

impun o anumită perspectivă critică şi emotivă. Funcţionînd drept contraexemplu a unui 

prezent lipsit de idealuri, apelul la imaginea domnitorului se încadrează într-o politică de 

adecvare la competenţa destinatarului, de anticipare a unui orizont de aşteptare care ar  

determina un răspuns afectiv pozitiv. Discursul politic eminescian utilizează acest capital 

simbolic al societăţii, în economia articolelor eminesciene valenţele imaginii domnitorului 

fiind multiple: 

1) legitimează pertinenţa discursului politic prin actualizarea unor credinţe, unor 

stereotipii existente la nivelul mentalului colectiv; 

2) funcţionează ca model  contrastiv pentru doctrina liberală; 

3) se transformă prin recursul la imagine într-o ilustrare a unei teorii politice. 

Eminescu actualizează imaginile domnitorilor în calitate de constituenţi  a unei 

paradigme exemplare în istorie, scenariul politic exploatînd, după cum observă Monica 

Spridon, un  model familiar şi totodată autoritar. 

Regele, domnitorul sînt în concepţie populară deţinătorii unui mandat divin, funcţiile 

esenţiale ale acestora fiind date de stabilirea  justiţiei şi a păcii, a echilibrului şi a armoniei în 

lume. În mentalul colectiv puterea este sacră, aparţinînd lui Dumnezeu, iar regele, domnitorul 

sînt reprezentanţii pe pămînt. 

Portretele eminesciene ale domnitorului mizează pe această concepţie, tematizările şi 

predicatele funcţionale fiind bazate pe izotopii ale creştinătăţii şi ale înţelepciunii. Apelul la 

ortodoxismul domnitorilor îî legitimează ca model, sacrul aflîndu-se la originea promovării în 

imaginarul social  al tipului salvatorului.  

Analizînd portetul lui Matei Basarab: „Cu ochii lui Paul lui Aleppo îl vedem pe bătrînul 

domn jucîndu-se cu copiii de pe stradă şi aruncîndu-se bani din balcoanele curţii de la 

Tîrgovişte, cu aceeaşi ochi îl vedem întins în sala cea mare a palatului, cu faţa bătrînă 

descoperită şi cu ochii închişi, îmbrăcat în haine regale cu nasturi de aur şi blăniţi cu amur, 

iar de la cap pînă la picioare un giulgiu subţire de mătase albă c-o mare cruce de aur” 

(Mihai Eminescu 2000: 195, vol I), ne atrag atenţia ocurenţa calificativului bătrîn, alături de 

anumite elemente ale îmbrăcăminţii. În mentalul colectiv bîtrîneţea este un semn de 

întelepciune şi de virtute, denotă o înţelegere profundă a lumii, o perspectivă clară asupra 

mersului lumii. Hainele (cf. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant 1994) stabilesc un raport 

simbolic cu personalitatea, fiind corespondenţe macrocosmice, iar culoarea albă este culoare 

luminii, îl reprezintă pe Dumnezeu. În continuarea acestei izotopii apare crucea (Ibidem) care 

condensează imaginile mîntuirii şi patimile Mîntuitorului, find însă şi simbolul slavei 

dobîndite prin jertfă. Imaginea  acestuia alături de copii sugerează existenţa unei legături între 

domn şi comunitate, încadrînd acţiunile  unui cod comportamenetal străvechi. 

Prin asociere, se subînţelege că sistemul feudal, caracterizat prin descentralizare, prin 
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autonomie locală, sub care au domit aceştia este modelul ce ar trebui urmat, nu sistemul 

politic actual creator de inegalitate socială. În acest sens, Ioan Stanomir observă: „Evul 

Mediu e nucleul în jurul căruia se articulează un proiect social alternativ, definibil prin 

privilegiul policentrismului în defavoarea omnipotenţei centrului” (Ioan Stanomir 2000). 

Şi portretul lui Stefan cel Mare actualizează arhetipul universal al eroului: „Bietul Ştefan 

Voievod! El ştie să facă fărîme pe turci, pe tătari, leşi şi unguri, ştia niţică slavonească, avu(se) mai 

multe rînduri de neveste, bea bine la vin de Cotnari şi din cînd în cînd tăia capul vreunui boier sau 

nasul vreunui prinţ tătăresc. Apoi descăleca tîrguri de-a lungul rîurilor, dăruia prinţilor  şi banilor  

locuri bune pentru păşunarea hergheliilor de cai moldoveneşti, a turmelor  de oi şi vite albe, făcea 

mănăstiri şi biserici, şi apoi  bătea, şi iar descăleca tîrguri şi iar se-nsura…” (Mihai Eminescu 

1989: 28). Se observă dualitatea specifică eroilor: eroul stihial care legitimează un cod 

comportamental brutal, care canalizează formele de violenţă ale comunităţii atunci cînd 

aceasta se află în dificultate sau în criză şi eroul civilizator, modelul comportamental. 

Ipostaza eroului războinic devine cu atît mai necesară cu cît evenimentele istorice ale vremii 

(războiul de independenţă) implică aspectul militar. 

Referindu-se la imaginea domnitorului, Monica Spiridon  afirmă: „ea converteşte 

istoria în istorisire, acreditează un moment al perfecţiunii originilor şi altul al dezastrului 

inevitabil datorat devierii de la etalon” (Monica Spiridon 1993). Invocarea  perioadei de 

înflorire a voievozilor indică traversarea unor momente de criză, trecutul fiind invocat  pentru 

a semnala erorile devenirii istorice. Prelucrarea acestor  modelele întemeietoare se face în 

scopuri probante - pentru a arăta nevaliditatea doctrinei liberale în contrast cu cea moderată a 

conservatorilor a căror cea mai cunoscută teorie este teoria formelor fără fond, potrivit căreia, 

fără ca ţara să fi atins un stadiu de evoluţie corespunzătoare adoptării instituţiilor occientale s-

au introdus, fără discernămînt, forme instituţionale, care nu aveau un conţinut adecvat. 

De aceste  modele prestigioase se leagă o serie de valori sociale şi morale precum 

legalitatea, moderaţia, ordinea, pacea, capacitatea de a construi, onestitatea, realismul, 

responsabilitatea sau hărnicia. În contradicţie cu aceste valori se află ilegalitatea, 

confruntarea, haosul, violenţa, capacitatea de a distruge, iraţionalitatea, iresponsabilitatea, pe 

care gazetăria eminesciană le atribuie liberalilor şi ale căror consecinţe concrete sînt  

transmutarea artificială, dar mai ales eronată  a unor legi străine într-un sistem legislativ 

incompatibil cu ele, şi jefuirea resurselor statului: „Dar a murit un Eliad în mizerie, un 

Bolintineanu în spital, un Negri în uitare şi sărăcie, respingînd cu desgust, nu recompense, ci 

ceea ce i se cuvenea, dar au rămas copii orfani şi văduve în urma celor cazuţi în razboiu, dar 

o cărare nu duce la mormîntul unui Mihai Vodă sau unui Matei Basarab, dar toţi oamenii, 

cari au avut dragoste adîncă pentru acest popor, zac în ţărîna vitregă sub uitarea generaţii şi 

mai vitrege? Ce ne pasă nouă? Martiriul lucrativ să trăiască!” (Mihai Eminescu 2000: 83, 

II). 

În majoritatea cazurilor, lectorul nu va evalua structura compoziţională a articolului, ci 

valorile sale, lectura morală indusă sau dedusă. Apelul la o serie de nume ce funcţionează fie 

ca modele literare sau istorice, autorizante în mentalul colectiv, devine o metodă de a 

persuada lectorul în adoptarea punctului de vedere al emitentului - aparţin normalităţii, 

societaţii integrate în norme, întelegerea activitaţii prestate pe perioada guvernării ca pe o 

datorie civică, nu ca pe un serviciu ce trebuie recompensat, dar  şi îndeplinirea obligaţiilor 

cerute de funcţiile în cauză cu conştiinciozitate, cu  o atitudine critică privind propriile 

acţiuni. 

Cuplul trecut glorios – prezent meschin se pliază pe un procedeu romantic tipic-

antiteza, dicotomia bine - rău avînd rolul de a explica şi de a orienta lectorul în cadrul unor 

sisteme de valori. 

Dacă în vocabularul simbolic politic imaginea domnitorului este conotată pozitiv, 

reversul acestuia se regăseşte în imaginile transformate în simboluri ale răului ale liberalilor. 
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În articolul E trist şi ruşinos... liberalii sînt  „o adunătură de pe poduri”, „samsarii 

statului”, „pamfletari fără să ştie alfabetul”, „plagiatori neruşinaţi”, „lepădătură socială”. Şi 

în Actualitatea le sînt atribuite acestora lexeme nonvalorice precum - „potăi”, „caraghioşii”, 

„haimanalele”, „uzurpatori”, „demagogi”, „capete deşarte”, „leneşi”, „boieroşi şi fudui”. 

Există în imaginarul politic eminescian conştiinţa vulnerabilităţii ordinii, a stabilităţii ca 

răspuns la un absurd al realităţilor politice româneşti, sesizat  şi de lectori. Pentru că omul 

întelege realitatea în termeni polarizanţi, implicînd atitudini de acceptare sau de respingere 

Eminescu foloseşte arhetipul domnitorului pentru creearea imaginii pozitive, ilustrative a 

capacităţii de a menţine stabilitatea, opunîndu-se celei negative a celor din prezent: „Ştefan 

cel Mare - de la 1459 -1506 - se văd din nou efectele stabilităţii. A fost domnia cea mai 

glorioasă a Moldovei. El nimiceşte influenţele de din afară cu sabia şi isteţia (...) Mircea I se 

suie pe tron la 1883 şi domneşte pînă la 1418, adică 35 de ani. Iată şi aici efectele 

stabilităţii: domnia glorioasă şi întinderea teritoriului cea mai mare.” (Mihai Eminescu 

2000: 52, I). 

Autoritatea acestei imagini este atît de puternică întrucît invocarea ei devine suficientă 

pentru legitimarea ideilor privind natura statului, instituţiilor. 

Valorificarea în manieră romantică a trecutului şi punerea în contrast cu prezentul este 

întîlnită şi în poezie, semnificativ fiind în acest sens portretul făcut lui Mircea în Scrisoarea 

III. Acesta devine o parte integrantă a organismului-naţiune, de aici derivînd acea solidaritate 

a spaţiului natural cu acesta „Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, rîul, ramul,/ Mi-e prieten 

numai mie, iară ţie duşman este.” 

În comparaţie cu dezideratele din vremea voievodală, idealurile prezentului sînt privite 

cu ironie: „Au prezentul nu mi-i mare?/ N-o să-mi dee ce o să cer?....Nu se nasc glorii pe 

stradă şi la uşa cafenelii?N-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliţi/ În aplauzele grele a 

canaliei de uliţi...? ” 

 Concepţia eminesciană este specifică pentru mentalitatea romantică  pentru care 

recursul la istorie este esenţial în ordinea unei cunoaşteri autentice. Arhetipul domnitorului, şi 

implicit trimiterile la valorile Evului Mediu, funcţionează ca un argument al tezei că 

societatea se dezvoltă organic şi că orice încercare de modernizare trebuie realizată în acord 

cu tradiţiile şi realităţile locale. 

Astfel naţiunea nu este doar  o comunitate politică, ci un organism care evoluează 

continuu în timp, cu o cultură unică rezultată în urma stabilităţii unor grupuri omogene de-a 

lungul generaţiilor  pe un teritoriu unic. Acestea sînt  normele  autohtone în conformitate cu 

care trebuie să se modeleze societatea, nu modelele externe de modernizare care nu ţin cont 

de specificul naţional. În sprijinul acestei teze se aduce din nou imaginea domnitorului, după 

cum putem vedea în articolul Batrînii şi tinerii: „Introducînd legile cele mai perfecte şi mai 

frumoase într-o ţară cu care nu se potrivesc, duci societatea de rîpă, oricît de curat ţi-ar fi 

cugetul şi de bună inima. Şi de ce asta? Pentru că – întorcîndu-ne la cărarea noastră bătută– 

orice nu-i icoană, ci viu, e organic şi trebuie să te porţi cu el ca şi cu orice alt organism. Iar 

orice e organic se naşte, creşte, se poate îmbolnăvi, se însănătoşează, moare chiar.” Şi apoi: 

„La noi, Vodă Ştirbei pleaca din domnie lasînd 16 milioane în visteria ţării şi 3 milioane în 

cutiile satelor. Nu se potriveşte! 

În Franta toate dările erau date în antrepriză, şi antreprenorii storceau toate clasele 

societăţii, pentru a hrăni curtea cu trîntorii ei. La noi, dările se strîngeau mare parte de-a 

dreptul, iar Vodă era boier cu stare, care trăia de pe moşiile lui şi nici nu făcea vrun lux de-

acătărea. Iar nu se potriveşte!" (Ibidem: 136). 

De asemenea, se reuşeşte  transformarea unei noţiuni politice – reacţionarismul - în 

imagine, proces extrem de persuasiv întrucît generează o reprezentare mentală încărcată 

simbolic. Se sugerează lipsa de întelegere de către liberali a acestui termen prin apelul la două 

tipuri de domnitori - tipul reprezentativ al omului de stat care se sacrifică pentru statul său şi 
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despoţii, domnitorii a căror imagine e negativă în mentalul colectiv. Faptul că liberalii 

valorizează în mod  invers modelele indică şi o întelegere eronată a realităţilor sociale, deci o 

incompetenţă pe plan politic: „Erodot al Românului continuă cu autopsia istiorie naţionale şi 

se-nţelege că orice Domn bun întîlneşte  în cale e reacţionar, e turcofil, iar pricare taie 

capetele boierilot e naţional şi liberal. Presimţisem că şi Mihai Viteazul, şi Mate Basarab vor 

fi trecut In registrul negru, iar Mihnea cel Rău şi Mircea Ciobanul, descendenţii armaşului 

Dracea, vor fi schimbaţi în martiri ai libertăţii poporului.” (Ibidem: 1953, II). 

Prin termenul de reacţionarism se acuză o viziune învederată pe care Eminescu o 

combate  în articolele sale demonstrînd caracterul modern al acesteia şi anacronismul ideilor 

liberale în  care i se dădea omului, şi implicit statului, o poziţie superioară în ordinea naturii. 

În contrast este prezentată modernitatea concepţiilor articolelor care văd statul ca pe un obiect 

al naturii, care trebuie studiat în mod individual, cu istoria, obiceiurile, cu natura teritoriului 

său, acestea nedepinzînd în nici un fel de acţiunile membrilor care compun societatea. 

Inserarea acestor figuri identitare în articolele politice se încadrează în paradigma 

romantică de recuperare a modelelor întemeietoare, trecutul fiind utilizat ca model de la ale 

cărei norme societatea actuală a deviat. Figurile acestora condensează credinţele colective 

privind natura statului, a puterii conducătorilor, iar autoritatea  atît de puernică încît, încadrate 

în cuplul trecut glorios -prezent degradat, amplifică pertinenţa tezei dezvoltării organice a 

statului conform cu tradiţiile specifice şi determină, prin contrast, cristalizarea unor imagini 

negative ale liberalilor, subminînd teoria acestora conform căreia statul este produsul unui 

contract între locuitori, indiferent de origine, istorie, cultură. 
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IOANA-TATIANA CIOCAN 
Anul II, Sibiu 

IMAGINI ALE MINERALULUI ÎN POEZIA EMINESCIANĂ 

Mineralul este o imagine centrală şi permanentă a poeziei eminesciene. El este forma 

clasică de reprezentare a materiei terestre. Iar materia terestră, atît moliciunea argilei, cît şi 

duritatea rocii, exprimă în text introversiunea, dar şi extraversiunea, conform esteticii 

romantice, prin care se afirmă empatia naturii cu psihologia umană. 

S-ar putea spune că orice gest îşi reclamă materia şi îşi caută unealta, şi că orice materie 

extrasă, adică scoasă din mediul cosmic înconjurător, e vestigiul unui gest perimat. Ca atare, 

simbolistica elementelor minerale e, de cele mai multe ori, ambiguă. Între aceste elemente, 

piatra deţine un rol primordial, pe care şi-l menţine şi în creaţiile literare, ca simbol al 

durităţii. 

 Eu propun abordarea imaginii pietrei dintr-o altă perspectivă, nu cea a durităţii sau a 

împietririi, ci aceea a PIETREI-SUFLET. În spatele elementului mineral se ascund stările 

sufleteşti ale poetului, care pot fi descoperite printr-o privire atentă asupra semnificaţiilor 

nebănuite ale versurilor. Analiza demersului meu se îndreaptă spre mai multe poezii din 

creaţia autorului: Mureşanu, Strigoii, Venere şi Madonă, Memento mori, Odin şi poetul, 

Povestea magului călător în stele, Diamantul Nordului. 

La limita dintre cele două poluri opuse, viaţa şi moartea, Eminescu utilizează simbolul 

pietrei pentru a ilustra ceea ce Bachelard numeşte „reveria pietrificatoare”. Roca primeşte 

alte conotaţii, va deveni un element definitoriu al stării afective a eului liric. 

Lumea pietrificată cunoaşte în poezie o slabă şi lentă mişcare, o mişcare ascensională. 

Este asemeni unui suflet care caută înălţare, fiindcă lumea terestră nu-i mai e de ajuns. E 

dorinţa arzătoare de a atinge cerul, de a se ridica deasupra contingentului, a spaţiului 

înconjurător: „Peste văile adînce, repezite-n regioane/ Nourate, stau ţinute templele 

multicoloane,/ Parcă munţii’ n braţ de piatră le ridică şi le-arat’/ Zeilor din ceruri...” 

(Memento mori). 

Pietrele ce intră în alcătuirea munţilor creează o legătură între cer şi pămînt, legătură 

străbătută permanent de mişcarea sufletească ce tinde spre absolut, adică sînt un axis mundi: 

„Jumătate-n lume, jumătate-n infinit” (Memento mori), „muntele sacru rezumă simbolic 

tărîmul originar prin care universul terestru se deschide comunicării cu cosmosul” (Ioana Em. 

Petrescu 1978: 144). 

În poezia eminesciană, sufletul-piatră apare ca element al rezistenţei. Poate că e o 

revoltă mută contra destinului, a duşmanilor sau pur şi simplu denotă anduranţă în faţa 

greutăţilor vieţii: „Cînd marea îşi răstoarnă sufletul ei rebel/ Şi printre stînci de piatră se 

scutură de spume/ Şi mişcă’nfuriată a valurilor lume” (Mureşanu). 

Spectacolul pietrelor lovite de mare e întotdeauna cutremurător. Pare că o luptă aprigă, 

pe viaţă şi pe moarte, se dă între aceste elemente din care doar unul singur poate ieşi 

învingător. Imaginea trimite cu gîndul la versurile lui Victor Hugo referitoare la bătălia între 

ocean şi stîncă. Fiinţa spectatoare simte că provocarea înfruntării vine dinspre piatră, 

deoarece ea se identifică stîncii invincibile. Stînca este, aşadar, adevăratul luptător.  

La Eminescu, piatra conţine două fiinţe: „fiinţa ei de odihnă şi fiinţa ei de rezistenţă. 

Într-una găsim contemplarea, în cealaltă acţiunea” (Gaston Bachelard 1998: 37-38). În bătălia 

cu apele învolburate, stînca e dominată de cea de-a doua, la fel şi sufletul, care, prin 

dinamism, corespunde voinţei şi comportamentului emoţional. 

Materia terestră rezistă cu îndîrjire, curaj şi stoicism: „Ce loc! bătrîne stînce ridică-a 

lor schelete/ De piatră, ce de valuri şi vîntu-s sfîşiete” (Mureşanu). Aşa cum sufletul se 
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întăreşte împotriva pasiunilor, aşa cum un om se înalţă spiritual dominîndu-şi soarta 

potrivnică, tot astfel piatra lovită de valuri se înrădăcinează şi mai adînc în pămînt şi se înalţă 

şi mai mult spre ceruri. 

Sufletul caută un moment prielnic pentru a se reîntoarce în interiorul fiinţei, pentru a se 

reintegra lumii. În această imagine poetul găseşte un motiv asociat foarte bine mitului, 

misterului legat de întreg Universul: „Bătrînul cu-a lui cîrjă sus genele-şi ridică,/ Se uită lung 

la dînsul, dar gura’nchisă-I tace;/ Cu greu a lui picioare din piatră le desface” (Strigoii). 

Asemeni acestui bătrîn, cînd împăratul din Povestea magului călător în stele, rupînd 

vraja atemporalităţii, se ridică de pe tron „ca regele pustiei din stînca de grani”, ruperea de 

piatră şi din pustiul trecutului e sinonimă cu desprinderea din fixitatea veşniciei, din vîrsta 

devenită element al naturii, regn mineral. 

Imaginea pietrei ca suflet nu apare doar ca entitate umană, ci şi ca suflet al naturii. 

Natura îşi caută aici seva, de aici pornesc cele mai importante elemente ale sale. În Strigoii, 

din măruntaiele muntelui ţîşneşte apa: „izvoară vii murmură şi saltă de sub piatră”. Pentru o 

reverie care totalizează imaginile, există o simbioză între bazinul de piatră şi izvor, naiada de 

piatră se înalţă firesc în mijlocul rocii: „O nouă lume prinde viaţă în imagini care unesc 

pietrele cu apa, care dau apei puterea de a secreta piatră, care dau pietrelor puterea de a curge 

în formă de stalactite” (Ibidem: 168).  La Eminescu ceea ce iese din pămînt păstrează urma 

substanţei pietrei, deci e atras nu atît de duritatea materiei, cît de profunzimea oferită de 

aceasta.  

Poetul vede în piatră (mai ales în cea sculptată) un element semnificativ pentru a 

evidenţia imaginea transformării sufleteşti. Astfel, eul liric creează un ideal feminin, o 

viziune eternizată a unui suflet pur, curat, de care se poate îndrăgosti: „Venere, marmură 

caldă, ochiu de piatră ce scînteie,/ Braţ molatic ca gîndirea unui împărat poet,/ Tu ai fost 

divinizarea frumuseţii de femeie,/ A femeii, ce şi astăzi tot frumoasă o revăd” (Venere şi 

Madonă). 

„Piatra se umple de voluptatea ideii, ideea se senzualizează în mulajul în care flacăra ei 

îngheaţă” (Ion Negoiţescu 1980: 191). 

 Identificarea fiinţei de lîngă eul liric cu piatra este totală: „Tu taci!... şi piatra tace...şi 

tu eşti piatra...”, existînd o strînsă legătură între suflet şi piatră. Potrivit legendei lui 

Prometeu, „anumite pietre îşi vor fi păstrat mirosul de om. Astfel pietrele nu sînt inerte: 

căzute din cer ca pietre vii, ele rămîn însufleţite şi pe pămînt” (Jean Chevalier, Alain 

Gheerbrant 1993: 80). 

Totodată se identifică în materia terestră o posibilitate de a crea o imagine ideală a 

iubitei. Piatra, care se transformă sub mîna sculptorului într-o viziune însufleţită, cunoaşte o 

metamorfozare care face ca, printr-o dorinţă arzătoare, să devină ceea ce creatorul ei îşi 

doreşte. „Şlefuirea este o ciudată tranzacţie între subiect şi obiect: nu sculptăm ceea ce vrem: 

aş spune că sculptăm mai curînd ceea ce vrea lucrul sculptat” (Gaston Bachelard 1998: 42-

44), idee regăsită şi în Eminescu: „Orbul sculptor în chilie pipăie marmura clară./ Dalta-i 

tremură...înmoaie cu gîndirea-i temerară/ Piatra rece. Neted iese de sub mînă-i un întreg/ Ce 

la lume îşi arată palida-i, eterna-i fire” (Memento mori). 

Asemeni lui Pygmalion, sculptorul grec care a modelat o statuie, pe Galateea - 

prototipul femeii perfecte - de care apoi s-a îndrăgostit, şi la Eminescu, creatorul îşi dedică 

toată priceperea operei care se va însufleţi sub atingerea sa. Nu e doar o transformare estetică 

a unui material brut într-unul cizelat, ci e imaginea unui suflet ales parcă pentru a întregi eul 

liric.  

Mitul pietrei îl apropie pe Eminescu şi de Nichita Stănescu, la care fiinţa iubită ia 

naştere din piatră: „Dintr-un bolovan coboară,/ Pasul tău de domnişoară.” Geneza are loc 

din elementul mineral, inert şi încremenit doar în aparenţă, căci, după cum observa Roger 

Caillois tot ceea ce este mort, fix în natură, se poate trezi, poate dansa, cînta, trăi, prin forţa 
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bizară a zeilor mărunţi ascunşi în toate. 

Creatorul se mulţumeşte cu situaţia pe care şi-a instaurat-o. El îşi îndreaptă energia, 

gîndurile, trăirile acestui element mineral, ajungînd chiar să-şi iubească chipurile formate din 

piatră „căci mie mi-a dat soarta amara mîngîiere/ O piatră să ador”. Astfel, poetul îşi 

demonstrează voinţa, participarea profundă a fiinţei, rocile, prin puterea lor, înălţîndu-i 

sufletul şi dăruindu-i trăinicie. S-ar părea că piatra e pentru Eminescu piedestalul fiinţei sale 

glorificate, căruia îi conferă soliditatea lăuntrică: „Un suflet moale nu poate imagina o 

materie dură” (Ibidem: 154). 

Asimilat pietrei, sufletul este atemporal, dăinuind peste secole. Elementul animus 

sălăşluieşte temporal într-un trup, fiind considerat de fapt un alter ego al individului.   

Chiar şi magul din Strigoii, ce visează împietrit prin veacuri, îşi desface cu greu 

picioarele din piatră, spre a se reîntoarce apoi în elementul care îl absoarbe: „Bătrînu-şi 

pleacă geana şi iar rămîne orb/ Picioarele lui vechie cu piatra se’mpreună/ El numără în 

gînduri şi anii îi adună”. 

Conotaţiile aduse de epitete ca „piatra stearpă”, „piatră rece”, „piatră uscată” trimit 

tot la ideea de suflet, dar unul aflat într-o stare diferită de cele anterioare. Acum, acesta s-a 

îndepărtat de lume, e secătuit de orice dorinţă, nu mai are puterea de a lupta, de a învinge 

temerile şi spaimele. 

Rocile întruchipează şi duhul pietrificat al strămoşilor. Ele sînt mai degrabă simboluri 

ale sălaşului sau ale statorniciei acestora într-un loc anume, prin forţa lor. Piatra fixează 

sufletul strămoşilor, îl alină, îl ţine pe loc. „Totul e masiv, pierdut în perspective: codrii 

secolilor la marginea oceanelor de popoare, pe deasupra cărora zboară ca nişte mari păsări 

gîndurile, în vreme ce icoanele trecutului se luptă ca nişte armate la piatra de hotar a istoriei” 

(G. Călinescu 1976: 392): „Şi privesc... Codrii de secol, oceane de popoare/ Se întorc cu 

repejune ca gîndirile ce sboară/ Şi icoanele-s în luptă-eu privesc şi tot privesc/ L’a v’o piatră 

ce înseamnă a istoriei hotară ” (Memento mori). 

Elementul mineral constituie un hotar între trecut şi prezent, între eroismul înaintaşilor 

şi nepăsarea contemporanilor. Simbol al ţării natale, munţii de piatră ilustrează trăinicia 

poporului care nu va dispărea cît timp vor exista aceştia: „Nu mi-i ştii spune ce mai face ţara/ 

Ce Dacia se numea-regatul meu?/ Mai stă-nrădăcinată-n munţi de piatră” (Odin şi poetul), 

„Numai munţii garzi de piatră stau şi azi în al lor post” (Memento mori). 

Regăsirea de sine a forţei, a liniştii, întoarcerea sufletului la spirit, la fiinţa omenească 

se face tot prin intermediul pietrei. Atingerea de acest element, fie că e cioplit, sub forma 

unui scaun de piatră – „Un scaun pentru bard-şi’n scaunul nalt/ De piatră, cu sprijoanele lui 

nalte/ Eu m’aş simţi că-s uriaş”(Odin şi poetul), fie că e doar materie brută - „Magul rămas 

în munte, din el ieşi afară,/ Pe-o piatră detunată el şede peste văi”(Povestea magului călător 

în stele), reprezintă o revitalizare, o reprimire a tot ceea ce eul liric a pierdut în lumea aceasta 

crudă, a ceea ce universul nu i-a permis să aibă: „Exilat în stînce sure şi-n titanica-i gîndire/ 

Ca Prometeu ce-a adus lumei a luminei fericire,/ De pe-o piatră el priveşte linguşirea mării-

adînci” (Memento mori). 

Dar piatra nu e doar simbol al sufletului poetului, ci chiar al naturii însăşi. Este un 

centru al acesteia, unde se regăsesc toate principiile primordiale.
3
  

Referitor la legătura om-piatră, Goethe spunea: „Aici stai nemijlocit pe o bază care 

ajunge pînă în cele mai adînci regiuni ale pămîntului...În aceeaşi clipă forţele lăuntrice...ale 

pămîntului acţionează asupra mea odată cu influenţele firmamentului”. În această relaţie, eul 

liric simte primele şi solidele începuturi ale propriei sale fiinţe. Apare comuniunea om-natură 

specifică romantismului, natura nu mai e un simplu decor, un simplu element al peisajului, ci 

                                                           

3
 „Natura poetului e o entitate metafizică, materia în veşnică alcătuire.” (G. Călinescu 1982: 458). 
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trăieşte o dată cu omul, participă activ la toate emoţiile sale, e o stare de suflet - état d’îme. 

Depăşind statutul de trăire, sentiment, piatra-suflet atinge gradul de cunoaştere totală. 

În Diamantul Nordului, tînărul va pleca în căutarea „pietrei luminii”, probă pe care i-o cere 

să o îndeplinească fata de împărat: „O, înger!, el zice şi glasu-i se-neacă/ Şi dreapta-i scapă, 

pe-a sabiei teacă:/ Sigur de iubire-ţi-m’aştepte pierzare,/ Tot scoate-voiu piatra luminei din 

mare”. Piatra „luminei”—ilustrează exact imaginea sufletului ce a atins desăvîrşirea. 

Fermecat de mirajul ei, tînărul va renunţa la cele omeneşti şi va avea o singură dorinţă: să 

găsească ceea ce prinţesa i-a cerut: „Căci piatra luminei gîndirea-i apasă.” 

O altă transformare dintr-un stadiu inferior într-unul superior apare şi datorită ideii de 

piatră-filosofală, cea care avea puterea să devină aur, sub mîinile dibace ale unui maestru. 

Aici se întrupează magia, ilustrînd atracţia poetului spre mijloacele alchimiei: „Stihii a lumei 

patru, supuse lui Arald/ Străbateţi voi pămîntul şi-a lui măruntaie,/ Faceţi din piatră aur şi 

din îngheţ văpaie”  (Strigoii). 

Trecerea de la elementul mineral la metalul preţios e posibilă deoarece „transmutarea 

este cu putinţă prin lucrare unei energii spirituale. Dacă aurul înseamnă nemurire, toate 

metodele de alchimie spirituală au drept scop această operaţiune” (Jean Chevalier, Alain 

Gheerbrant 1993: 82). Sufletul tinde spre veşnicie, doreşte atingerea imortalităţii printr-o 

astfel de acţiune ce depăşeşte puterea omenească. 

La Eminescu, piatra nu mai reprezintă, deci, doar un simbol mineral. Imaginea ei este 

pusă în concordanţă cu imaginea sufletului, se axează mai ales pe interiorizarea stărilor 

sufleteşti. Sufletul primeşte trăsături diverse, asemeni pietrei din poezii. Apare ca putere, ca 

forţă de rezistenţă sau dimpotrivă, element maleabil, uşor de transformat. Semnifică 

statornicia, dar şi aspiraţia spre înălţime şi absolut. 
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SILVIA MITRICIOAEI 
Anul III, Cluj 

Caracterul arhetipal al zmeului din Fata-n grădina de aur 

„Dar nu e chipul tău cel peste fire  

Ce-n fundul sufletului meu îl port”. 

1. Argument 

Versificarea basmului Das Mädchen im goldenen Garten, cules şi tradus în germană 

de Kunisch, este nucleul poetic din care s-a dezvoltat Luceafărul. De aceea, exegeza a făcut 

adeseori comparaţie între varianta finală şi cea primă. Iar unul dintre punctele de interes ale 

interpretării a fost acela al punerii împreună a personajelor basmului cu echivalentele lor în 

poem. Lucrarea de faţă se va opri nu atît asupra dezvoltării unor personaje din altele, cît mai 

ales asupra suprapunerii ideatice care a stat la baza alegerii spre versificare a basmului cules 

de Kunisch. 

Consider că nu doar pentru alegoria la care poate trimite aceasta a decis poetul să 

versifice naraţiunea. Se cunosc deja cele două însemnări ale lui Eminescu în legătură cu 

basmul acesta: „Mi s-a părut că soarta Luceafărului din poveste seamănă mult cu soarta 

geniului pe pămînt”, respectiv: „Aceasta e povestea. Iar înţelesul alegoric ce i-am dat este că, 

dacă geniul nu cunoaşte nici moarte şi numele lui scapă de simpla uitare, pe de altă parte 

însă, pe pamînt nu e capabil a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit” (Dumitru 

Caracostea 1987: 86). 

D. Caracostea restrînge aria căutărilor lui Eminescu de la personajul zmeului în toată 

complexitatea sa, aceea circumscrisă de basmele populare, la iubirea dintre suprapămîntesc şi 

pămîntesc. Cu toate acestea, renunţînd la o restrîngere tipologică sau tematică, consider Fata-

n grădină de aur o dezvoltare poetică a confruntării cu limita. 

2. Scurtă acomodare cu prototipul zmeiesc 

Aşa cum afirmam, caracteristicile arhetipale ale zmeului, intuite vag de creatorul 

popular şi numite uneori de Kunisch, se suprapun peste tiparul romantic dorit de poet, acela 

al geniului neîmplinit. Privind retrospectiv, dinspre varianta finală spre forma versificată a 

basmului lui Kunisch, personajul zmeului intrigă mai mult decît celelalte prin diferenţierea 

lui faţă de preconcepţiile noastre legate de această figură a basmului popular. 

Este necesar, de aceea, să facem o scurtă tipologie a  personajului în accepţiunea lui 

clasică. Zmeul este o făptură monstruoasă, a cărui natură non-umană e tradusă, în imaginarul 

basmelor, printr-o suprapunere a contrariilor. Zmeul este atît păzitor al apelor, cît şi făptură 

ignică; este stăpîn al văzduhului, dar locuieşte în peşteri. Este abil, dar se teme de întîlnirea 

cu adversarul său uman. 

În economia basmului, zmeul este un personaj-funcţie, acţiunea caracteristică lui fiind 

răpirea femeilor. De cele mai multe ori, aceasta acţiune are drept consecinţă înfruntarea 

eroului-fecior de împărat cu zmeul, de unde se vădeşte funcţia zmeului de catalizator în 

maturizarea eroului. 

Dacă aceste rituri de trecere nu pot avea loc în lipsa zmeului, fapt ce dezvăluie natura 

arhaică a personajului, la fel de necesar este zmeul, chiar  sub formele deformate de 

contaminările religioase, în basmele devenite mituri, care au pierdut dimensiunea lor iniţială 
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ritualică. Pentru că, deşi cu funcţie schimbată, zmeul rămîne acela prin care eroul se 

împlineşte. 

Într-un basm cules de Ovidiu Bîrlea, To cu zmei sau Fata măritată cu diavolul şarpe 

(Ovidiu Bîrlea 1966: 405–420), o fată de împărat este ţinută de  tatăl ei  într-un castel. Spre 

deosebire de fata de împarat din basmul cules de Kunisch, tînăra aceasta este dată de tatăl său 

unuia dintre peţitori. Fata spune acestuia că nu acesta este mirele potrivit pentru ea, intuind 

natura lui non-umană. Peţitorul se dovedeşte a fi diavolul-şarpe, care, în împărăţia lui 

acvatică, „sugea ţîţa fetii cît putea iel” (Ibidem: 407). Fata este salvată de trei feciori de 

împărat, iar cu cel mai mic dintre ei se va căsători. Exemple cum ar fi cel din basmul cules de 

Bîrlea duc la următoarea concluzie: zmeul, reprezentat zoomorf sau nu, reprezintă pragul 

indefinitului, punctul de limită prin care trebuie să treacă eroul în parcursul său spre 

desăvîrşire. 

3. Mutaţia pe care o suferă personajul zmeului 

Dualitatea constitutivă a zmeului din poem, remarcată de Caracostea, nu face altceva 

decît să întărească intuiţiile prime. Faptul că, despre Luceafăr, criticul poate spune că „vrea să 

unească absolutul cerului cu absolutul patimii” (Dumitru Caracostea, 1987: 159), au intuit 

povestitorii de basme atunci cînd au reprezentat zmeul ca o hibridare între reptilă şi pasăre 

(cf. Wilhelm Wundt, apud Vladimir I. Propp 1973: 310) – în ordine simbolică, între 

spiritualitate şi materialitate.  

De altfel, incompatibilitatea dintre fata de împărat şi zmeu, transpusă în categoriile 

viu/mort, rămîne în stadiul de intuiţie la Kunisch, chiar regresînd în raport cu imaginarul 

popular.  

În mitologie, atunci cînd „divinitatea sau o altă făptură [non-umană — subl. n S.M.] îşi 

alege o iubită (…) o duce cu sine în împărătia morţii” (cf. Lev Sternberg, apud Vladimir I. 

Propp 1973: 316). Procesul elecţiei influenţează într-atît gîndirea arhaică, încît şi alte 

întîmplări din viaţa muritorilor sînt puse pe seama acesteia
4
. În basmul lui Kunisch, din 

aceasta angoasă a individului în faţa supraumanului, nu transpare decît incompatibilitatea 

spaţiilor din care fac parte cei doi protagonişti. Zmeului coborît în odaia ei, fata de împărat îi 

spune: „vecinătatea soarelui m-ar arde” şi „dacă te-aş urma (…) ar trebui să mor de frig”. 

În schimb, forma versificată numeşte diferenţa ca fiind una de ordin ontologic. Tînăra 

intuieşte, în acest caz, legătura profundă dintre dragoste şi moarte, spunînd: „Curînd s-ar 

stinge viaţa mea, străine” şi „a ta nemurire/ Fiinţei trecătoare e pieire”. De aceea, concluzia 

lui Dumitru Caracostea este următoarea: „de la început poetul a simţit vag că singurul total 

estetic nu putea fi decît în legătură cu opoziţia dintre muritor şi nemuritor” (Dumitru 

Caracostea 1987: 159). 

Tocmai datorită acestei importanţe pe care o capătă zmeul în logica discursului poetic, 

raporturile dintre el şi celelalte personaje se schimbă. În basmul cules de Kunisch, erou era 

feciorul de împărat. Căci, dacă se elimină pasajele coborîrii zmeului spre fata de împărat, cel 

al zborului acestuia spre a-şi cere moartea şi cel din final, al blestemului, –adică dacă se 

renunţă la unul din cele două motive care alcătuiesc textul cules de Kunisch – ce rămîne este 

un basm clasic, care nu  ridică probleme specialiştilor. Varianta versificată de Eminescu îl 

face erou pe zmeu, prezenţa lui Florin în basm nemaifiind decît o contrapondere a 

protagonistului.  

Suprimarea fragmentului final, al răzbunării factuale, pare astfel firească (Ibidem: 97), 

                                                           

4
 Apelativul străine denotă aceeaşi nepotrivire. Numindu-l „străin„, fata de împărat recunoaşte alteritatea şi, în 

acelaşi timp, incapacitatea ei de a depăşi diferenţa. 
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pe atît de firească fiind şi eliminarea pasajului în care era caracterizat drept locuind în 

„peşterile munţilor”. Zmeul pierde din bestialitatea sa funciară, devenind fiu al mării, al 

soarelui şi al văzduhului, văzute ca transliterări ale înaltului. De aceea, în prima dintre 

apariţiile sale în camera fetei de împărat, discursul său nu mai semnifică o cerere, ci o 

dorinţă, imperativul fiind înlocuit de  optativ: „Dă-mi a sufletului pară” devine  „De-ai simţi 

a sufletului pară”
5
.  

4. Iubirea ca moarte 

Raportul fetei de împărat cu zmeul umple de semnificaţie ambele personaje, le 

defineşte. Tînăra fată de împărat, în varianta basmului lui Kunisch, pune la încercare iubirea 

zmeului, precum îl supune şi pe Florin probelor de vitejie. Indecizia ei ia sfîrşit în momentul 

în care discursul fiului de împărat îi promite libertatea de care are nevoie. La Eminescu însă, 

fata de împărat pare o logodnică rea – în tipologia lui V. I. Propp – atîta vreme cît îi cere să se 

supună  unor probe pe care nu le poate depăşi sau, altfel spus, atîta vreme cît îl trimite la 

moarte pe zmeu
6
. Zmeul are, în acest scurt interval de pînă la sosirea lui Florin, atributele 

unui logodnic sui-generis, chiar ale unui erou. Totuşi, fetei de împărat pare să-i fie mai 

accesibil discursul lui Florin, nu atît din punctul de vedere al înţelegerii, dimpotrivă
7
, cît din 

perspectiva conformării la sistemele umane de referinţă. 

Pentru că de tot ce îi era străin se ferea fecioara. Tributară categoriilor umane, ea nu 

poate pătrunde sensul discursului zmeului. „N-ai vede iarnă, toamnă nu, nici vară,/ Eternă 

primăvar” respectiv „Ţi-i închina viaţa ta visării” (Mihai Eminescu 1963: 56-57) sînt două 

scenarii imaginate, propuse ei de către zmeu. Dar ele nu corespund naturii supuse limitei a 

fetei. 

E drept, „nostalgia astrală [a fetei de împărat din Luceafărul – n. m., S.M.] (…) n-o 

încerca nici o clipă pe eroina basmului Fata în grădina de aur” (Ioana Em. Petrescu 1981: 

180). Ea nu vrea să-şi transceandă condiţia umană şi se teme de vagul a ceea ce ea numeşte 

moarte. Rămîne în limită şi nu e dispusă a înţelege ce e spus altfel decît în termenii limitei. 

Am putea motiva diferenţele între cele două variante ale fetei de împărat prin două 

tendinţe contrarii, motivate în logica elementelor care le tutelează. Fata din grădina de aur, 

crescînd sub semnul mineralului, îşi manifestă dorinţa de viaţă prin tendinţa spre dispersie. 

Nu se decide pentru nimic, nu pune în cuvînt nici o aşteptare de-a ei. Viitoarea Cătălină stă 

însă sub guvernarea acvaticului
8
, conotat mai degrabă thanatic, care o determină să ia decizia 

chemării „în jos” a Luceafărului. 

De partea cealaltă, zmeul nu simte raportul de echivalenţă între dragoste şi moarte decît 

atunci cînd fata de împărat îi cere nemurirea în schimbul dragostei sale. Şi, dacă în cazul 

fecioarei, angoasa provenea din intuirea incompatibilităţii dintre ei drept cauză a morţii, 

pentru zmeu dificultatea constă în a convinge divinitatea să-i acorde moartea. 

Retorica sa, deşi pare a se folosi de locuri comune ale discursului de îndrăgostit
9
, este 

una a forţării lui Adonai spre a-i împlini dorinţa. Atunci cînd spune: „Ş-atîta dor, durere simt 

                                                           

5
 Aceste două variante, aparţinînd perioadei berlineze a poetului, reproduse de Perpessicius din manuscrisul 

2258 în notele şi variantele la  Fata-n grădina de aur, vor avea drept ultima formă versul următor: „Pîn-ce să 

mîngîi inima-mi amară”. 
6
 Cf. D. Caracostea 1987: 84, precum şi versul 288: „Fă-mi dar de nuntă nemurirea ta”. 

7
 Consider că fata de împărat are mai mult decît intuiţia alterităţii zmeului, atunci cînd îi spune: „O, geniu 

mîndru, tu nu eşti de mine”. 
8
 Aşa cum reiese din strofa a patra a Luceafărului. 

9
 Într-o astfel de manieră i se adresează Florin Sfintei Miercuri în basmul lui Kunisch: „Iubesc pe frumoasa fată 

de împărat şi dacă nu o capăt, atunci trebuie să mor”. 
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în mine/ Încît nu pot s-o port şi mor mai bine” (Mihai Eminescu 1963: 61), zmeul nu exprimă 

doar hotărîrea de a obţine dragostea fetei şi propria-i moarte prin aceasta. El încearcă să nu 

lase divinităţii alternative: ori îi va da moartea pentru a deveni pe placul muritoarei, ori  lipsa 

acesteia îi va cauza moartea. Dumitru Caracostea, încercînd să găsească filiaţii ale basmului 

cules de Kunisch, aminteşte de o baladă bulgară (Dumitru Caracostea 1987: 63) în care 

Soarele, îndrăgostit de o tînără muritoare, spune mamei sale că nu va mai lumina pînă nu va 

avea dragostea acesteia. Doar că, în basmul fetei din gradina de aur, zmeului  i se cere ca dar 

de nuntă, chiar din partea tinerei, nemurirea lui (Mihai Eminescu 1963: 61). Astfel, lui îi este 

menită moartea ca dublă alternativă. 

Dacă privim această cerere în raport cu aceea exprimată de Florin Sfintei Miercuri 

înainte de a pleca în căutarea fetei de care se îndrăgostise şi dacă ţinem seama de toate 

diferenţele ontice între cei doi îndrăgostiţi, aceştia sînt, ambii, eroi ai unei căutări catalizate 

de dragostea pentru fata de împărat. Voi încerca să arăt că această căutare este una a sinelui. 

Şi că basmul întreg este o punere în scenă a încercării de cunoaştere. 

5. O poetică a oglindirii înspre sine 

Cea mai importantă schimbare pe care o suferă personajul zmeului trebuie pusă sub 

semnul oglindirii, procedeu predilect în opera eminesciană. În primul rînd, trebuie analizată 

dubla transformare a zmeului. Acesta nu poate să-i apară fetei de împărat decît mediat. 

Astfel, zmeul devine la început stea sau ploaie, iar apoi tînăr. Materializările zmeului nu sînt 

străine imaginarului popular, pentru că această fiinţă poate lua atît formă umană, cît şi forme 

subordonate elementelor pe care le guvernează. Ca fiu al mării sau al văzduhului, zmeul ar 

ieşi din tipar abia atunci cînd nu s-ar materializa.  

Convenţia este încălcată în momentul în care zmeul are nevoie de o întrupare mediată. 

Eminescu preia din basmul lui Kunisch acest tipar al transformării tocmai pentru mecanica pe 

care o presupune.  

La mijloc între sus şi jos, între uman şi non-uman, în logica viziunii eminesciene ar 

trebui să existe un mediu care să reflecte. De cele mai multe ori, acesta este apa, cu precizarea 

că în legătură cu apa sînt puse stelele sau luna. Între smău şi tînăr, etapă intermediară e 

steaua, respectiv ploaia. Parcurgînd cei doi vectori, zmeul ajunge la fata de împărat, care 

reprezintă mai mult decît fiinţa muritoare de care se îndrăgosteşte el. Întîlnirea cu aceasta, dar 

mai ales cererea acesteia, sînt pentru zmeu cauze ale înfruntării cu Ziditorul. Ar mai fi de 

remarcat că personajul nu se individualizează decît în zborul spre cer. Dacă un smău se 

îndrăgosteşte de fata de împărat, Smeul este acela care se revoltă împotriva firii sale (cf. 

Mihai Eminescu 1963: 60). Actul acesta al zmeului este un act de cunoaştere, care se va 

împlini cu blestemul pe care îl aruncă asupra pămîntenilor. 

Nu doar revolta zmeului are drept finalitate cunoaşterea de sine, dar şi căutarea lui 

Florin. În legătură cu acesta, interesantă este construcţia lui în funcţie de simţurile care îl 

conduc. Astfel, calea de urmat înspre fata de împărat este cea impusă de văz. Începînd chiar 

cu trecerile prin grădinile fermecate sau cu întîlnirea cu balaurul – cel care are, în logica 

basmului clasic, rolul zmeului, acela de a servi la iniţierea eroului – şi pînă la vederea 

fecioarei „în dimineaţa clară ca oglinda” (Ibidem: 59). 

Discursul lui către fata de împărat este însă unul al întoarcerii spre sine. Ca şi zmeul, 

atunci cînd se adresează fetei, Florin vorbeşte despre dînsul. Formele verbale şi pronominale 

de persoana I fac din acest fapt o evidenţă. Nu poate fi vorba, în discursul lui Florin, doar de 

o retorică a logodnicului care încearcă să-şi cîştige aleasa. Căutarea lui nu mai e doar aceea 

din basm, a fetei de împărat – chiar şi în basm, eroul primea şi jumătate din împărăţia 

socrului, adică regalitatea – ci e căutarea sinelui, pentru care fata de împărat serveşte drept  

punct intermediar. „Ah! te-am văzut, mi [subl. m., S.M.] te-am văzut în fine”, fraza cu care i 
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se adresează Florin fetei la început, denotă tocmai atingerea unui scop mai profund decît 

vederea însăşi a fetei. Felul în care tînărul continuă e sugestiv: „Căci te-am văzut cum nu te-a 

văzut nime”
10

. 

Consider că figura zmeului din Fata-n grădina de aur este un subiect de cercetare care 

interesează nu doar raportată la corespondentul său final, acela al Luceafărului, ci prin felul în 

care converge viziunii poetice a lui Eminescu. Decizia poetului de a versifica basmul lui 

Kunisch provine din fascinaţia pe care personajul zmeului o provoacă. Căci poate fi 

interpretat, în acelaşi timp, drept geniu romantic, daimon revoltat şi figură care se încadrează 

în schema basmului. 

Mutaţiile pe care le suferă zmeul sînt conforme cu logica internă a viziunii 

eminesciene, care pare a fi mai puternică decît tradiţia orală, dat fiind faptul că Fata-n 

grădina de aur şi apoi Luceafărul au coerenţa lor internă, productivă. Poemul e, consider, un 

parcurs al cunoaşterii de sine, un examen al asumării adevăratei identităţi în limită. 
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SIMONA CAM  
Anul III, Braşov 

Violenţă şi violentare în Geniu pustiu 

Opera eminesciană are rara calitate şi capacitate de a atrage, de a stîrni curiozităţi, 

generînd o atracţie aproape hipnotică asupra a întregi generaţii de critici şi cercetători, care au 

explorat şi valorificat imaginarul şi pluralitatea de teme şi motive pe care aceasta le conţine. 

Toate aceste demersuri interpretative au generat, în timp, pe lîngă judecăţi de valoare, şi 

anumite receptări standardizate, clişeizate, ce au pus în umbră multe aspecte importante ale 

creaţiei eminesciene.   

În lucrarea de faţă îmi propun să arăt că romanul Geniu pustiu este un text care, deşi 

catalogat de majoritatea criticilor ca aparţinînd în mod exclusiv esteticii romantice este unul 

care îmbină, de fapt, elemente romantice cu elemente ce ţin de estetica naturalistă şi să ofer o 

analiză a violenţei din text, violenţă a cărei prezenţă dovedeşte că acesta este un text mai 

degrabă naturalist decît romantic. De cele mai multe ori aceste două curente literare, 

romantismul şi naturalismul, sînt caracterizate în opoziţie, ignorîndu-se elementele pe care le 

au în comun. Astfel, despre naturalism putem spune că s-a născut din exacerbarea 

realismului, estetica naturalistă interesîndu-se de aspectul cuprinderii realului fără 

discriminări, de identificarea factorilor ce decid asupra degradării lui ontologice. Scriitorilor 

naturalişti nu le place nostalgia după trecut; individul subordonat planurilor vitale şi făcînd 

concurenţă strălucită ironiei romantice e cu atît mai demn de relevat cu cît se defineşte în 

acţiune. Naturaliştii cer înlocuirea melodramatismului romantic cu explicaţii precise şi cu 

investigarea răului social. 

La o primă privire se observă că naturalismul are trăsături fundamental opuse 

romantismului, care este caracterizat de cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a fanteziei 

creatoare, minimalizînd raţiunea şi luciditatea,  dar ele nu sînt chiar antinomice, după cum 

precizează şi Henri Zalis, naturalismul fiind „pregătit de romantism, căruia îi datorează 

rigorismul şi antinomiile tipice, fuga de convenţii mincinoase” (Henri Zalis 1979: 34). 

Un alt aspect ce apropie romantismul de naturalism este interesul pe care ambele 

curente literare îl au pentru aspectul social, un exemplu în cazul naturalismului fiind romanul 

Germinal, în care Émile Zola evocă solidaritatea minerilor în lupta cu capitalismul, iar în 

cazul romantismului romanul ce constituie obiectul de studiu al acestei lucrări. 

Plecînd de la aceste aspecte teoretice înspre opera lui Eminescu este nimerit să aducem 

în discuţie afirmaţia lui G. Călinescu: „Poetul, ieşit de la universitate, citea desigur ce era mai 

de seamă şi impresia noastră este că se punea la curent cu noua şcoală transformistă a lui 

Darwin şi Lamarck, pe care îi citează des în ultima vreme sănătoasă a vieţii sale, cît şi în 

genere cu monismul materialist scientific, pe care-l respingea din punct de vedere metafizic, 

dar a cărui curiozitate investigatoare, pozitivistă, îl atrăgea [...]” (G. Călinescu 1976: 22, II). 

Tot în acest sens este oportun să amintim şi observaţia făcută de criticul Caius 

Dobrescu, care e de părere că: „structurile verticale ale prozei şi poeziei romantice sînt 

descompuse sub presiunea unui limbaj şi a unei viziuni artistice amintind de realismul şi  

chiar de naturalismul secolului al XIX-lea”. Acelaşi critic adaugă: „Trimiterea la naturalism 

nu trebuie să ne surprindă: Émile Zola (1840-1902), părintele acestui curent literar puternic 

influenţat de filozofia pozitivistă şi, mai ales, de ştiinţele naturale moderne, este contemporan 

cu Eminescu. În Franţa, între estetismul decadent şi naturalism a existat, la sfîrşitul secolului, 

o îndelungă coabitare, iar în Germania, Nietzsche, care e asociat, în repetate rînduri, cu 

Eminescu, a fost mult timp perceput drept un autor naturalist” (Caius Dobrescu 2004: 72).   

Această lucrare nu-şi propune să deconstruiască receptările critice ale romanului Geniu 
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pustiu care-l încadrează esteticii romantice, ci să atragă atenţia asupra faptului că în text sînt 

multe elemente realist-naturaliste, cum ar fi descrierile luptelor din timpul Revoluţiei de la 

1848 din Transilvania şi ale violenţelor şi atrocităţilor ce sînt prezentate cu minuţiozitate, 

aspecte asupra cărora vom mai reveni, elemente ce sînt în general ignorate sau marginalizate. 

Este interesant de remarcat interesul lui Eminescu pentru tema revoluţionară, interes 

semnalat şi de criticul Caius Dobrescu: „Tema revoluţiei l-a preocupat în mod profund pe 

tînărul Eminescu şi n-ar fi exagerat să spunem că domină, practic, poezia publică din prima 

sa fază de creaţie” (Ibidem: 170). În acest text mai atrage atenţia şi folosirea cu predilecţie a 

violenţei, a imaginilor ce frapează prin forţa agresivităţii, a brutalităţii. Această violenţă este 

una colectivă, ritualizată, fiind justificată, îndreptăţită de contextul revoluţiei. 

Toma Nour, „revoluţionarul de profesie”, cum îl numeşte I. P. Culianu, ajunge să fie 

martorul dramei unui oraş invadat şi incediat de honvezi, iar descrierea realistă a acestui oraş, 

redarea amănunţită şi precisă a detaliilor fizice, a suferinţei, a morţii fac din acest fragment 

unul cu evidente nuanţe naturaliste ce şochează prin duritatea imaginilor şi violenţa 

acţiunilor: „Oamenii alergau şi ţipau, stradele negre foiau asemenea muşinoiului de furnici, 

unii cărau şi duceau lăzi, cu faţa speriată şi ochii holbaţi la soldaţii ce nu ştiau ce urmări... 

prăzile ce fugeau, femeile ce, pe jumătate goale, alergau pe strade despletite şi palide 

asemenea stafiilor. Bărbaţii lor cari, aruncaţi sub roţile carelor sau izbiţi cu capetele de 

murii caselor arzînde, trîntiţi pe pietrişul stradei, gemeau pe ici pe colo, morţi sau pe 

jumătate morţi...copiii ţipau cu ochii plînşi şi îngînau nearticulat numele mamelor lor” 

(Mihai Eminescu 1989: 58). 

Putem observa în acest pasaj, de o puternică forţă expresivă şi estetică, un veritabil 

spectacol al violenţei şi violentării regizat cu multă atenţie, reliefînd foarte accentuat 

fizionomia deformată de suferinţă şi spaimă a oamenilor brutalizaţi: „faţa speriată şi ochii 

holbaţi”, „femeile […] palide asemenea stafiilor”. 

Părăsind acest „spectacol înfricoşat”, funebru, Toma se îndreaptă spre casa preotului 

din oraş, pe care-l cunoştea, pe care o găseşte invadată de honvezi, care-l spînzuraseră pe 

preot şi o ameninţau cu violul pe fata acestuia. Nici relatarea acestor fapte nu este lipsită de 

detalii realist–naturaliste, ce impresionează prin aspectele dure, brutale: „Preotul era 

spînzurat de un cui mare de fier deasupra uşei... Ochii lui erau întorşi cumplit, din gură peste 

barbă curgea spuma cea vînătă a morţii, mînele erau dinainte legate. Alături c-un părete sta 

rezimată fata lui, palidă ca varul, cu marii ei ochi negri înfundaţi, încongiuraţi cu mari 

cearcăne vinete, rătăciţi ca ochii unei nebune. Buzele vinete şi apăsate, părul negru ca 

noaptea, despletit, ce flutura împregiurul gîtului ei alb ca marmura cea moartă... haina lungă 

şi neagră de mătase îi dedea aspectul unei furii a durerei, unei dureri înmărmurite. Ochii 

erau seci şi priveau într-o disperare demonică şi nebună asupra acelor oameni roşii de beţie, 

cu ochii străluciţi şi murdari, cari, tăvălindu-se pe pămînt, o priveau c-o ardoare sălbătecă şi 

neumană” (Mihai Eminescu 1989: 63-64). 

Şi în acest pasaj, ca şi în cel precedent, avem acelaşi spectacol al violenţei, dar acum 

însoţit de elemente de grotesc „ochii lui erau întorşi cumplit, din gură peste barbă curgea 

spuma cea vînătă a morţii” şi de scenografie, de un estetism pronunţat „faţa lui, palidă ca 

varul, cu marii ei ochi negri înfundaţi, încongiuraţi cu mari cearcăne vinete, rătăciţi ca ochii 

unei nebune. Buzele vinete şi apăsate, părul negru ca noaptea, despletit, ce flutura 

împregiurul gîtului ei alb ca marmura cea moartă... haina lungă şi neagră de mătase îi dedea 

aspectul unei furii a durerei, unei dureri înmărmurite”, elemente ce amintesc de tragedia 

antică, prin compararea fetei îngrozite cu o furie a durerii. 

Este ştiut faptul că naturalismul îşi legitimează existenţa printr-o realitate crudă, chiar 

scabroasă, propunînd o înfăţişare a condiţiei umane tutelată exclusiv de un determinism 

social şi biologic. Fragmentul mai sus citat este reprezentativ în acest sens deoarece prezintă 

natura umană redusă la instinctual, dezumanizată chiar de  agresivitate şi violenţă.  
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Revenind la problematica violenţei din acest text putem afirma că acţiunile violente şi 

agresivitatea lui Toma şi a celorlalţi participanţi la revoluţie nu sînt acte gratuite, nu este 

vorba de o violenţă criminală, condamnabilă, ci reprezintă încercări de restabilire a ordinii 

universale, de redobîndire ce către români a ceea ce le aparţine de drept: „Ungurii cugetau 

încă o dată, dar astăzi pentru ultima oară, cum că prin uniune şi furci vor stinge pe români 

de pe faţa pămîntului, credeau cum că vor pute ungurí piatra rece şi ezvorul vergin, că vor 

pute ungurí codrul cel bătrîn şi maiestuos, că vor pute pune ideea uniunei ungare în creierii 

cei bătrîni şi înfricoşaţi ai munţilor – creieri ce începeau, ce începuse a se înfierbînta de-o 

idee uriaşă şi sublimă: Libertatea” (Ibidem: 43). 

Dar aceste acţiuni violente, motivate social iau uneori şi forma răzbunării personale, 

cum este cazul uciderii contelui maghiar, care a fost amantul lui Poesis, cea de care era 

îndrăgostit Toma: „–E el! ţipai turbat. Era amantul lui Poesis”. După o luptă înverşunată, 

Ioan reuşeşte să-l omoare: „ridicînd pumnalul ce lucea, i-l înfipse drept în ţeasta capului, 

astfel încît cuţitul fugi adînc în creieri” (Ibidem: 75). Se observă şi în acest fragment acelaşi 

tip de detalii ce aparţin grotescului şi fac trimitere la estetica naturalistă: „Mortul prezinta un 

aspect înfricoşat. Gura întredeschisă, dinţii rînjiţi şi preparaţi pentru muşcat... grima vînătă, 

înfricoşată, cu trăsurile coprinse de turbăciunea rumperei creierilor... măselele părea că 

rîşnise spuma vînătă şi-nveninată ce se scurgea prin colţurile gurei” (Ibidem). 

Un alt fragment relevant pentru demonstrarea tezei acestei lucrări este cel al pedepsirii 

sasului ce i-a trădat pe români, dîndu-i în mîinile honvezilor, fragment caracterizat de aceeaşi 

descriere minuţioasă a violenţei, a agresivităţii, a naturii primare, instinctuale a omului care 

cere „dinte pentru dinte, ochi pentru ochi” (Ibidem: 89): „Bătrînul suci o funie şi, împlînd-o 

cu păcură, o azvîrli aprinsă de jos pe acoperişul morii. Într-un moment podul cel uns cu 

păcură se aprinseră, morarul ţipa teribil, de întrecea urletul roţilor şi durduitul pietrelor 

neferecate. [...] Aspect teribil. Urlau roţile, scîrşeneau pietrele, trosnea înflăcărată moara, 

ţipa cu sălbăticie morarul în mormîntul de jar” (Ibidem: 88). 

Am văzut aşadar cum într-un text a cărui valoare estetică a fost nu de puţine ori 

vehement contestată din cauza structurii sale  lacunare şi fragmentare, de manuscris, şi din 

cauza faptului că poetul nu l-a dat spre publicare în timpul vieţii sale (romanul Geniu pustiu a 

fost scris de Eminescu în 1869, dar este publicat doar în 1904, de către Ioan Scurtu), sînt 

îmbinate armonios elemente aparţinînd de două estetici antinomice, dar, după cum am arătat, 

avînd şi elemente comune. 

Ceea ce atrage atenţia în acest text nu este doar această îmbinare a elementelor 

romantice cu cele naturaliste, ci şi folosirea cu recurenţă a unor imagini de o violenţă 

exacerbată, ce anulează orice sensibilitate umană, imagini ce frapează chiar dacă nu se iese 

din contextul revoluţiei, care, într-o anumită măsură, legitimează astfel de comportamente. 

Interesantă este şi poziţia, atitudinea de spectator a personajelor, ce reiese din fragmentele 

citate pînă acum, în care detaliile sînt creionate cu o precizie şi minuţiozitate remarcabile, dar 

lipsite de orice urmă a implicării personajelor. 
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ANAMARIA CRISTINA IANOŞIU 
Master I, Sibiu 

Naţionalismul eminescian, interpretări şi (de/re)construcţii de imagini 

Naţionalismul eminescian este un aspect ce a fost îndelung analizat şi comentat de 

critica literară, plasîndu-l pe scriitor în diferite posturi, unele reale, altele construite cu un 

scop precis şi personal, de diferitele tipuri de naţionalişti. Discuţiile, prezente pe marginea 

acestui subiect, şi-au dovedit caracterul heterogen, constituindu-se ca un amestec de stiluri 

discursive şi opinii, unele serioase, altele de-a dreptul hilare prin argumentaţia lor.  

Lucrarea de faţă nu intenţionează să întreprindă o analiză exhaustivă a opiniilor 

închegate în jurul „naţionalismului eminescian”, pentru că ar constitui o muncă sisifică, şi 

poate inutilă (unele puncte de vedere nu au nici o relevanţă datorită exagerărilor pe care le 

emit - A. C. Cuza sau Alexandru Oprea -, altele se repetă), ci are un caracter selectiv. Într-o 

încercare de identificare a unităţii în diversitate, am grupat opiniile critice în două categorii:  

de o parte cei care au în vedere opera poetică şi publicistica eminesciană atunci cînd dezvoltă 

un punct de vedere critic (Dumitru Murăraşu, Ioana Em. Petrescu, Caius Dobrescu) şi de altă 

parte cei care analizează îndeosebi articolele scriitorului (G. Călinescu, Ioan Stanomir, 

Monica Spiridon). Această clasificare e necesară în măsura în care e o diferenţă între 

naţionalismul din articole şi patriotismul din opera literară. Poezia nu poate fi citită prin grila 

politică, cum tinde Caius Dobrescu. În această capcană nu cad însă cei care punctează clar 

delimitarea între verva politică şi pamfletul literar (G. Călinescu şi Monica Spiridon), precum 

şi criticii care sînt interesaţi de sentimentul din poezie, de viziunea mitică (Ioana Em. 

Petrescu). Fără să pierd din vedere această delimitare (a criticilor care implică şi opera 

literară în interpretările lor şi a celor care o exclud), prefer o abordare diacronică a problemei. 

Preocuparea lui Eminescu privind problema naţională nu a fost una întîmplătoare şi 

critica literară a integrat-o contextului mai general al secolului al XIX-lea, cînd naţionalismul 

era o chestiune la ordinea zilei, pentru că se parcurgea procesul de constituire a naţiunilor. 

Dumitru Murăraşu este cel care stabileşte o legătură clară între contextul socio-istoric şi 

patriotismul eminescian, dar şi o intercondiţionare între opera poetică şi publicistica 

eminesciană. Acestui exeget îi datorăm şi încetăţenirea sintagmei „Eminescu-poet naţional”, 

care va deveni suprasolicitată şi chiar deformată în perioada predecembristă în discursuri 

propagandistice. Lucrarea lui Murăraşu are un caracter preponderent descriptiv, exegetul se 

limitează la prezentarea palierelor operei eminesciene unde se manifestă naţionalismul, 

punctele de vedere critice dezvoltate fiind reduse. Horia Sima a găsit o explicaţie pertinentă 

pentru lipsa unui punct de vedere critic în ceea ce-l priveşte pe Murăraşu, imparţialitatea era 

singura care-i garanta acestuia viabilitatea: „Dat fiind importanţa subiectului şi polemicile 

stîrnite de el, D. Murăraşu şi-a luat toate măsurile de apărare, pentru a nu putea fi acuzat că s-

a lăsat tîrît în aprecieri de propriul său naţionalism” (Horia Sima 2007). Totuşi amănuntele 

devin uneori deranjante, iar de dragul unei structurări cît mai bune chiar exemplele din opera 

eminesciană se repetă.  

La început, Murăraşu identifică şi analizează trei forme de manifestare a 

naţionalismului la Eminescu: naţionalismul entuziast şi afirmativ (dezvoltat mai ales în lirica 

de tinereţe), naţionalismul criticist şi naţionalismul cultural (practicate mai ales în articolele 

de la Timpul). Deşi din această tipologizare ne dăm seama de evoluţia naţionalismului în 

opera eminesciană, exegetul preferă să revină, şi într-un capitol separat să-l analizeze din 

perspectiva manifestării sale în diacronie, de la primele poezii de tinereţe (Din străinătate, 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie) pînă la acele poeme imaginare recitate lui Vlahuţă, de pe 

o foaie pe care în realitate nu erau notate decît două cuvinte: „gloriosul voevod” (Dumitru 
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Murăraşu 1994: 35). Dezvoltarea gîndirii naţionaliste eminesciene trece astfel prin mai multe 

etape: perioada adolescenţei în care poetul îşi manifesta dragostea de neam şi ţară, epoca 

studiilor la Viena, cînd se naşte dragostea pentru trecut, perioada imediată revenirii în ţară, 

i.e. etapa ieşeană  cînd „Eminescu luptă pentru naţiune şi cu vorba şi cu fapta” (Ibidem: 168) 

şi perioada bucureşteană, cînd Murăraşu precizează că ideile conservatoare pe care le slujea 

ziarul nu l-au influenţat pe Eminescu, ci predispoziţia lui sufletească s-a suprapus ideilor 

conservatoare: „Eminescu nu se converteşte din motive politice o dată ajuns la Timpul.   

Tranziţia e uşor de observat: Eminescu îşi urmează evoluţia lui sufletească şi nu-i omul 

care să împrumute idei ori atitudini din simplă oportunitate” (Ibidem: 170). În final Murăraşu 

reia expunerea notelor dominante ale naţionalismului eminescian într-un capitol sintetic: 

naţiunea îi apare scriitorului ca o supremă categorie socială, naţionalismul particularizează o 

naţiune, civilizaţia naţională e completă, purificată de orice element, în naţionalismul său 

Eminescu dezvoltă teoria păturii superpuse, naţionalismul său e nobil, cuprinzător, pe alocuri 

utopic. Reluarea caracteristicilor naţionalismului eminescian e realizată într-un discurs cu 

numeroase note metaforice: „Ideea naţională ocupă în opera lui Eminescu locul ramurii pe 

care s-au depus, în frumoşi cristali, sărurile apei în care-ai cufundat-o. Vor fi cristalii frumoşi 

în ei înşişi, vor fi demni de admiraţie, dar cine vrea să pătrundă relitatea lucrurilor nu va trece 

cu vederea ramura care dă direcţia generală şi liniile ample ale siluetei” (Ibidem: 220). 

Trecînd peste stîngăciile discursive şi excesul de erudiţie, studiul este important în primul 

rînd pentru că identifică în opera lui Eminescu filonul unui naţionalism afectiv, care se 

sprijină pe sentimente profunde din partea scriitorului: „Naţionalitatea e pentru el [Eminescu] 

ceva sfînt. După cum hebreii nu aveau voie să pronunţe numele Dumnezeului lor, tot aşa, 

adevăratul naţionalist nu va lua în deşert naţionalitatea, nu va face profesie de ea cu vorba, ci 

o va simţi cu toată inima sa” (Ibidem: 222). 

Dacă Dumitru Murăraşu a intenţionat o analiză exhaustivă a naţionalismului 

eminescian şi o fărîmiţare e celor două extreme la care era situat Eminescu: fie prea puţin 

naţionalist, fie obsedat de ideea naţională, G. Călinescu nu are intenţia  de a prezenta 

dimensiunea naţionalistă a operei eminesciene ci din articolele politice pe care le analizează 

ne dăm seama de naţionalismul scriitorului. 

G. Călinescu, în Opera lui Mihai Eminescu corelează naţionalismul eminescian 

contextului european, dar îi găseşte şi o motivaţie afectivă: temperamentul scriitorului a 

constituit cadrul propice manifestărilor ideologice de tip conservatorist. Prin ideile expuse, 

criticul neagă existenţa vreunei relaţii de tip cauză-efect între statutul de redactor la ziarul 

Timpul şi naţionalismul conservatorist specific scriitorului. Activitatea desfăşurată la Timpul 

a constituit doar un adjuvant al manifestării ideilor naţionaliste şi nu elementul determinant: 

„Oricare ar fi, aşadar, pricina psihico-fiziologică a ideilor sale, Eminescu era conservator 

sincer, întemeindu-şi filozoficeşte doctrina pe teoria statului natural. Monarhismul, primatul 

naţiunii, antiindividualismul, teoria claselor pozitive, postulatul muncii productive, 

capitalismul ca acumulare de muncă, toate aceste atitudini ar fi existat la Eminescu, de ar fi 

fost sau nu redactor la Timpul” (G. Călinescu 1976: 80). Criticul întreprinde o dublă analiză a 

naţionalismului eminescian: una tematică/ de conţinut în Filosofia practică şi alta formală 

care vizează latura disursivă, în Articolele politice. Călinescu nu are în vedere lexicul 

naţionalist eminescian, ci articolele prin care Eminescu dezvoltă opiniile sale despre naţiune. 

Consecinţa este evidentă: atunci cînd dezbate naţionalismul, criticul se focalizează asupra 

publicisticii şi nu are în vedere creaţia în sens strict literar, i.e. poezia sau proza. Apărarea 

drepturilor şi aspiraţiilor naţionale se identifică la Eminescu dezvoltării unei filosofii practice, 

care exclude cosmopolitismul şi îl înlocuieşte cu tradiţia. Călinescu aşază pe picior de 

egalitate termeni precum tradiţie, tradiţionalism şi conservatorism junimist. Limba este 

filonul ce susţine o naţiune şi condiţionează chiar pătrunderea în aceasta. Călinescu nu numai 

că fixează parametrii a ceea ce înseamnă naţiune pentru Eminescu, dar deconstruieşte 
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imaginea de acerb anihilator al evreilor a acestuia: aceştia pot deveni parte a naţiei în 

condiţiile în care învaţă limba şi se căsătoresc cu români, adică în momentul în care au 

conştiinţa naţiei în care pătrund. Deci criticul identifică în naţionalismul eminescian „o formă 

mentis a conştiinţelor”
11

, adică accepţiunea vastă pe care termenul o dobîneşte în secolul al 

XIX-lea. Teoretizările întreprinse de Eminescu în calitate de naţionalist îmbracă şi o formă 

discursivă specifică, pe care Călinescu o analizează în capitolul Articolele politice. Sugestia 

călinesciană este că nu numai la nivel ideatic, ci şi la nivel formal Eminescu e naţionalist: el 

utilizează expresii specific româneşti, interogaţii ritmice, evită neologismele, apelează la 

oralitate şi umor autohton. Tot aici criticul explică natura virulenţei verbale a articolelor: 

contaminarea publicistului de vocea lirică a poetului: „Ridicată dar pe o schelă solidă de idei 

cu toate treptele emotivităţii, caricaturizînd abstractiv şi speculînd concret, gazetăria lui 

Eminescu e o operă ideologică şi poetică totodată, trainică literar tot atît cît şi poeziile, deşi 

purtătoare de erori, scuzabile prin vremea cînd au fost făcute” (G. Călinescu 1976: 477). 

Ideea modificării gustului estetic, care a influenţat implicit percepţia articolelor 

eminesciene, e amintită şi de Ioana Em. Petrescu: „Virulenţa pamfletară a acestor articole 

stînjeneşte, evident, pe cititorul de astăzi” (Ioana Em. Petrescu 2005: 151). Criticul literar nu 

foloseşte în recuzita sa lingvistică termeni precum naţiune, naţional, naţionalitate, ci preferă 

pe cei din aria semantică a patriei. Naţionalismul eminescian e tradus în termeni de 

„sentiment al patriei şi sens al istoriei” (Ibidem: 143-151). Autoarea are în vedere cu 

precădere dimensiunea poetică şi doar spre finalul capitolului precizează că ideile acestea sînt 

dezvoltate şi în articolele scriitorului. Ioana Em. Petrescu porneşte de la ipoteza că istoria 

romantică este o încercare de identificare e elementelor particulare ce definesc şi 

individualizează fiecare patrie; în acest context, romantismul românesc aduce ca element 

specific, local conceptul de „dacism”
12

. Ioana Em. Petrescu dezvoltă opoziţia trecut-prezent 

prin structurarea istoriei în trei vîrste: cea de dinaintea istoriei, a Daciei mitice din Memento 

mori, vîrsta eroică a statului natural din Scrisoarea III şi vîrsta contemporană, a satirei; cele 

două temporalităţi creatoare se opun timpului de criză a prezentului.  Cea de-a doua vîrstă 

dezvoltă implicit şi idei legate de naţiune: „Motivul central al poemei [Scrisoarea III, în 

variante Patria şi patrioţii] este motivul patriei, introdus, printr-o sugestie, încă din momentul 

proeminal al visului lui Osman” (Ibidem: 150). Pentru această a doua vîrstă opoziţiile se 

constituie în termeni de patrie-lipsă de patrie, conştiinţa apartenenţei la un pămînt-lipsa 

acestei conştiinţe. Sugestia implicită este că românii aveau conştiinţa apartenenţei la o 

naţiune înainte de constituirea naţiunii însăşi. Deci Eminescu adoptă ceea ce pentru secolul al 

XIX-lea va constitui modelul german de naţiune în care identitatea culturală precedă unitatea 

teritorială. Paul Sabourin explică cele două modele dominante din secolul al XIX-lea - cel 

francez şi cel german - şi diferenţa dintre ele: „A spune că secolul al XVIII-lea este cel în 

care naţiunile s-au constituit în State şi că, în secolul al XIX-lea s-au identificat cu Statul, ar 

fi prea simplist. Să ne mulţumim cu încă o viziune reducţionistă, constatînd că Statul a  

precedat uneori Naţiunea, cum a fost cazul francez, sau invers, ca în Germania şi Italia, ar 

estompa rădăcinile acestor tulburări care au agitat Europa de la Atlantic la Urali” (Paul 

Sabourin 1999: 18). 

Cea de-a treia vîrstă a istoriei, cea a contemporaneităţii este identificată de Ioana Em. 

                                                           

11
 Doina Calistru, Prefaţa la Naţionalisme europene (Paul Sabourin 1999: 5). 

12
 „Ideea fundamentală pe care romantismul romînesc o aduce în interpretarea istoriei este aceea a dacismului, 

căci istoria romantică nu mai e un pelerinaj spre patria spiritului, ci un efort de definirea spiritului Patriei, ceea 

ce presupune punerea în lumină a elementului local, specific, din sinteza daco-romană. De elementul local se 

leagă în primul rînd fizionomia caracteristică a pămîntului romînesc, pămînt care nu mai e doar tărîmul cucerit 

de romani, ci devine, prin daci, patria noastră originară, marcîndu-ne în profunzime structura etnică” (Ioana Em. 

Petrescu 2005: 144). 
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Petrescu atît în lirica eminesciană, care dezvoltă motivul străinului de patrie prin gîndirea sa, 

cît şi în articolele sale polemice, care dezbat teoria păturii superpuse. Pericolul pentru clipa 

prezentului este diluarea sentimentului autentic al patriei şi „ameninţînd să infecteze 

organismul naţional cu morbul decadenţei” (Ioana Em. Petrescu 2005: 150). Această 

demascare a relelor lumii este benefică pentru că, în opinia Ioanei Em. Petrescu, este un act 

de recuperare/ sanificare a spiritului naţional.  

Această opoziţie trecut-prezent implementează o veneraţie a trecutului, care a ajuns să 

fie imputată cu precădere de critica postdecembristă. Ioan Stanomir  reproşează lui Eminescu 

tocmai această exacerbare a trecutului căreia îi găseşte o motivaţie afectivă: „deschiderea spre 

tradiţie, paseismul, sagacitatea cu care editorialistul insistă asupra momentelor de elecţiune 

ale trecutului, par indisociabile de o dominantă moldovenească a psihismului eminescian” 

(Ioan Stanomir 2000). Eseistul porneşte el însuşi de la nişte imagini deja încetăţenite, pe care 

le reiterează şi le aprofundează; este vorba de imaginea de cercuri concentrice pe care a 

propus-o Sorin Alexandrescu pentru junimişti (conducători, guvernanţi şi executanţi) şi de 

aceea de vase comunicante dezvoltată de Alexandru Duţu.  

Prima reconstrucţie de imagine îl plasează pe Eminescu în postura de executant la 

ziarul Timpul. Acest statut pentru care optează Stanomir contrazice teoria călinesciană a 

lipsei condiţionării de tip cauză-efect între ideile conservatoare ale lui Eminescu şi statutul 

său de redactor la acest ziar: „Eminescu nu putea fi încadrat decît în ultimul cerc, acela al 

executanţilor, funcţiunea de jurnalist politic atribuită scriitorului plasîndu-l în postura de a 

ilustra un program ai cărui autori rămîneau cei din primul cerc” (Ioan Stanomir 2000: 30). 

Radicalismul punctului de vedere a lui Stanomir e evident şi în alte situaţii: în privinţa 

problemei evreieşti acesta are în vedere doar opiniile eminesciene care dezvoltă imaginea 

Evreului imaginar din cartea lui Oişteanu. Deci în unele privinţe politologul întreprinde o 

lectură inversă: de la teorie la textul eminescian şi nu cum ar fi normal, adică de la text pentru 

ca apoi să se ajungă la generalizări. Imaginarul politic eminescian e definit de o imagine 

suverană, aceea a vaselor comunicante
13

 peste care se suprapun alte imagini: a  asaltului 

xenocraţiei, a trecutului ca timp venerat în care e plasată „cetatea ideală a lui Eminescu”, a 

teoriei formelor fără fond etc. Peste toate aceste imagini tronează ceea ce Stanomir numeşte 

tehnica palimpsestului pentru că dincolo de imaginile prezentului la Eminescu sînt vizibile 

contururile trecutului. Aceste strategii vor sprijini naşterea unui tip particular de 

conservatorism i.e. eminescianismul sau a reacţiunii eminesciene, în care eseistul recunoaşte 

„naţionalismul conservatorist” al lui Dumitru Murăraşu, care depăşeşte unele dimensiuni ale 

conservatorismului. Faptul că Eminescu se detaşează de conservatorism prin unele aspecte nu 

e ceva nou, a fost remarcat şi de Călinescu, însă nu a insistat atît asupra diferenţelor şi 

delimitărilor. Toate aceste inadvertenţe sînt justificate de subtitlul lucrării, i.e. eseu asupra 

imaginarului politic eminescian, care îi permite politologului să analizeze doar anumite 

imagini, fără epuizarea subiectului. 

Dacă G. Călinescu aloca doar cîteva pagini aspectelor formale pe care le îmbracă 

naţionalismul eminescian, Monica Spiridon dedică o carte întreagă analizei laturii discursive 

a acestuia. De la bun început ea revine asupra pericolelor care au decurs din transformarea 

operei eminesciene într-un discurs fondator: „Eminescu a devenit succesiv sau simultan- 

protocronist şi protolegionar, prototracolog, protomarxist, protoceauşist, proto-etc, precursor 

de serviciu şi argument legitimant al celor mai eclectice direcţii de gîndire” (Monica Spiridon 

2003: 9). Monica Spiridon întreprinde comparaţii succesive, toate la nivel discursiv, între 

                                                           

13
 „Imaginarul politic eminescian se defineşte, prin această insistenţă asupra stărilor armonice, corpul social 

structurat ierarhic avînd în monarh un garant al echilibrului supuşilor. Invocarea eminesciană a agentului 

disolutiv, banul omnipotent, se grefează pe această obsesie a armoniei dintre stări, sancţionată de tradiţie” 

(Ibidem: 76). 
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Eminescu şi diverşi maeştri ai oratoriei: Hesiod, Platon, Antim Ivireanu, Nicolae Bălcescu, 

Cezar Bolliac, Ion Heliade Rădulescu, Titu Maiorescu, Arghezi, Iorga, Gianbatistta Vico etc. 

Prin intermediul acestor comparaţii, teoreticiana îşi explică însăşi ipoteza de la care porneşte 

i.e. evoluţia scriitorului de la retorica de tribună la cea de catedră şi apoi la cea de amvon. 

Toate cele trei dimensiuni discursive corespund cîte unei atitudini naţionaliste: pragmatică, 

utopică şi respectiv polemică. Dimensiunea utopică a naţionalismului eminescian a fost avută 

în vedere şi de Ioan Stanomir, însă, spre deosebire de acesta, Monica Spiridon identifică în 

discursul eminescian o „utopie realistă sui generis”. Deşi îi reproşează lui Călinescu faptul că 

a dedicat prea puţine pagini jurnalisticii eminesciene, în realitate punctul de pornire a analizei 

Monicăi Spiridon e de găsit în capitolul călinescian Articolele politice. La fel ca şi Călinescu 

(în acel capitol), Monica Spiridon analizează cum-ul manifestării ideilor naţionaliste la 

Eminescu: cadenţa frazelor, a interogaţiilor, răspunsurile scurte, spaţialitatea sonoră, 

afectarea scenică, alternanţa naraţie-dramatizare, debutul brusc al articolelor, lexiconul 

politic, flash-back-urile, anafora, structurile de tipul „precum... tot aşa”. Toate aceste 

elemente contribuie la o mai bună structurare a ceea ce înseamnă naţionalism eminescian. 

O revenire la ce-ul naţionalismului eminescian realizează Caius Dobrescu în 

monografia sa. Criticul dezvoltă problema naţionalismului eminescian în cea de-a doua parte 

a lucrării -  Imaginarul spaţiului public. Cartea este una aflată în descendenţa lui Stanomir, 

în sensul plasării ei în spaţiul imagologic. Dar imaginile analizate au ca suport  opera poetică 

eminesciană şi mai puţin articolele scriitorului. Caius Dobrescu adoptă o grilă interpretativă 

prin care indică „ideea pe care poetul însuşi şi-o făcuse despre funcţia publică a poeziei sale” 

pe care o aplică în analiza unor opere precum: Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Geniu 

pustiu, Mureşan, Împărat şi proletar, Gemenii, Scrisoarea III. Din fiecare operă sînt deduse 

aspecte ale spaţiului public, pentru ca în final să se constituie o imagine compactă a 

„imageriei naţionalismului eminescian”. Caius Dobrescu analizează şi deformările de 

imagine datorate construirii unor mituri în jurul operei poetului. Invocaţia către Vlad Ţepeş  

cu care se încheie Scrisoarea III a fost uzitată de legionarii interbelici, care au identificat în 

patosul eminescian o purificare a societăţii prin foc („Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca 

punînd mîna pe ei,/ Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,/ Şi în două temniţi large 

cu de-a sila să-i aduni,/ Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!”). Prima parte din 

Împărat şi proletar (monologul Proletarului) a făcut din poem ţinta propagandelor comuniste 

sau scene mai violente din Geniu pustiu au constituit materia discursivă a ritualurilor 

satanice actuale. În opinia criticului decontextualizarea operei eminesciene dedicate spaţiului 

public a dus la conturarea unor imagini deformate şi utile diferitelor grupări: „Fără a nega, 

evita sau minimaliza aceste evidenţe, avem, totuşi, obligaţia morală şi intelectuală de-a plasa 

imaginarul politic eminescian în contextul  istoric care-i este propriu şi de-a determina nu 

doar ceea ce-l apropie dar şi ceea ce-l diferenţează de ideologia extremistă şi teroristă, care 

mai tîrziu avea să-l absoarbă” (Caius Dobrescu 2004). 

Naţionalismul eminescian a constituit pentru critica literară ceea ce Paul Sabourin a 

intuit că inseamnă naţionalismul în general, „o sursă de conflicte de nebănuit”. Trecerea 

timpului nu a dat uitării imaginile deformate care s-au conturat pornind de la opera 

eminesciană, însă ele au fost reiterate sub titulatura „aşa nu”. Tot timpul este cel care a plasat 

sfera interesului critic de la analize strict tematice ale problemei (unde apare naţionalismul 

eminescian şi sub ce forme: Dumitru Murăraşu, G. Călinescu în Filosofia practică, Ioana 

Em. Petrescu) la cele discursive (cum apare el exprimat: G. Călinescu, în Articolele politice, 

Monica Spiridon) şi mai ales la cele de imagologie literar-politică (Ioan Stanomir, Caius 

Dobrescu). Problema receptării naţionalismului eminescian în diacronie rămîne în esenţă 

aceeaşi, se modifică doar instrumentele şi metodele de abordare a acestuia. Că s-a ajuns la 

studierea sa din perspectivă imagologică era previzibil, dacă ţinem cont de faptul că 

naţionalismul este o problemă care excede cadrul strict literar devenind una culturală mai 
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largă. Interpretarea naţionalismului eminescian în relaţie cu epoca în care s-a manifestat este 

un aspect pe care îl avem precizat de la Dumitru Murăraşu şi G. Călinescu, deci încă din jurul 

lui 1930 aveam studii de imagologie implicită. Trecerea timpului a dus doar la o explicitare a 

metodei pentru ca în 2000 ea să fie precizată prin elemente ce ţin de paratextualitate: eseu 

asupra imaginarului politic eminescian. Această ultimă dimensiune constituie tot o formă de 

deformare dar mult mai subtilă, pentru că nu oferă o imagine completă a naţionalismului 

eminescian, ci selectează doar materialul util unei anumite dimensiuni interpretative. Dar 

cumulate, diferitele opinii critice şi diferitele metode abordate conturează imaginea unui 

naţionalism eminescian  credibil şi  probabil conform cu ceea ce a simţit şi a enunţat scriitorul 

însuşi. 
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MARIA DINU 
Anul II, Craiova 

Istoric şi anistoric în studiile eminesciene 

Problema determinării istorice a operei şi a relaţiei cu contextul stîrneşte încă dispute în 

rîndul criticilor, istoricilor şi teoreticienilor literari. Dincolo de formulările generale de 

principiu, este interesantă metacritic ideea concretă, exegetică. Vom urmări în prezenta 

lucrare felul în care opera lui Eminescu este analizată şi interpretată fie în absolut, după 

principiul capodoperei eterne, fie raportată la timpul ei istoric. 

În eminescologie domină prima modalitate de interpretare şi analiză, a încadrării operei 

în dimensiunea anistorică. Date fiind controversele dintre exegeţii care optează pentru o 

abordare sau cealaltă, s-ar părea că istoricul si anistoricul se exclud reciproc. Însă nu este 

vorba de un anistoric pur, ci mai degrabă unul care coexistă cu dimensiunea istorică. Ipoteza 

noastră de lucru este cele două metode (si conceptele pe care se întemeiază filosofic) se află 

într-o relaţie de recesivitate, în accepţiunea lui Mircea Florian – Recesivitatea ca structură a 

lumii. 

Recesivitatea reprezintă opoziţia fără contradicţie, de aceeaşi natură cu opoziţia 

contrară şi cu forma cea mai intensă a simplei deosebiri, a deosebirii relative. Recesivitatea 

marchează singura posibilitate de a uni contrariile, respectiv, istoricul cu anistoricul. 

Aceşti doi termeni, istoria şi anistoria sînt dimensiuni ale istoriei văzute ca relaţie 

trecut-prezent-viitor. Prima dimensiune care s-a manifestat iniţial a fost cea istorică şi 

presupunea încadrarea oricărei opere umane într-un moment al unui proces. Prin urmare, 

această operă poartă pecetea istoriei, pare efemeră şi precară, nu poate fi delimitată de 

perioada ei cronologică, cum nu poate fi apreciată în valoarea ei absolută. Unicitatea 

evenimentului uman nu stă în valoarea lui, ci în temporalitate. Aşadar, în concepţia istorică 

„individualitatea nu este de conţinut, de valoare, ci de poziţie în timp” (Mircea Florian 1987: 

351). 

Din perspectiva istoricului, trecutul se impune ca necesitate a înţelegerii prezentului. 

Dar, printr-o puternică absolutizare, istoricul tinde să se destrame şi să devină vecin cu 

absurdul, susţinînd că orice cultură este închisă în sine, necomunicabilă şi netransmisibilă. 

Prin dimensiunea anistorică timpul îşi pierde acţiunea lui distrugătoare fiind încadrat în 

eternitate. Deci anistoricul nu presupune încadrarea doar într-un anumit moment istoric, ci în 

mai multe momente şi pe această cale, istoricul este absorbit în supraistoric. 

Soluţionarea problemei, de natură filozofică, se face prin admiterea atît a istoricului, cît 

şi a anistoricului, căci sistemele trecute pot fi cercetate şi istoric, ca fapte trecute, dar aparţin 

şi prezentului ca „izvoare din care ne împrospătăm gîndirea” (Ibidem: 367). 

În exegeza eminesciană, opera poetului este situată în dimensiunea anistorică pe 

principiul durabilităţii valorilor prin care este încadrată fie într-un romantism universal, fie 

adus în contemporaneitate prin încadrarea în curentele literare următoare romantismului. 

Dimensiunea istorică, şi ea prezentă în exegeza eminesciană, se va manifesta mai redus ca 

urmare a unor inconsecvenţe faţă de propriile idei sau a impasului criticii literare actuale. 

Anistoricul ca derivat al istoricului 

Tendinţele de a-l încadra pe Eminescu în dimensiunea anistorică sînt evidente încă din 

timpul vieţii sale, prin activitatea lui Titu Maiorescu, dar se vor accentua după moartea 

poetului. Mihai Zamfir susţine că acum este perioada de constituire a mitului eminescian, 

după mitul romantic al „Tînărului Geniu”, care se întinde între ultimii ani de viaţă ai poetului 
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pînă la sfîrşitul deceniului al II-lea al secolului trecut. 

Din rîndul criticilor interbelici situarea poetului în anistoric este evidentă la G. 

Ibrăileanu în articolul Mihai Eminescu scris la treizeci de ani după moartea acestuia şi la 

cincizeci, însumînd poezia de maturitate. Cu această ocazie criticul afirmă că „Eminescu este 

tot aşa de nou şi de actual ca şi acum 50 de ani. Ba nu, este şi mai actual, pentru că atunci 

abia era înţeles şi de către foarte puţini, de naturile cele mai sensibile şi de spiritele cele mai 

cultivate ale vremii” (G. Ibrăileanu 1986: 84). Aşadar actualitatea lui Eminescu este dată de 

receptarea sa critică, poetul continuînd să fie adus în actualitate de generaţia critică 

următoare, fiindcă atunci, adică în timpul vieţii sale şi la scurt timp după aceea, nu fusese 

suficient înţeles. Termenul de actual are totuşi o doză de ambiguitate, prin multiplele sensuri 

consemnate de Al. Marino în Dicţionarul de idei literare. În primul rînd, Marino menţiona 

că actual presupune şi efemer, o apariţie de scurtă durată în timp, dar cum nu acesta este 

sensul la care Ibrăileanu se referă, consider că termenului i se pot atribui mai multe sensuri 

evidenţiate de Marino şi anume „modern şi contemporan”. Cele două sensuri vor fi susţinute 

de argumentele criticului care, adoptînd un ton profetic, afirmă: „Toţi scriitorii noştri, 

anteriori, contemporani şi posteriori lui Eminescu, au îmbătrînit ori încep să îmbătrînească. 

Numai el rămîne pururi tînăr, rămîne eternul confident al sufletelor sensibile şi visătoare” 

(Ibidem). Afirmaţia este deplasată, în primul rînd pentru că o extinde asupra generaţiilor 

posterioare lui Eminescu dintr-un exces de zel, în afirmarea supremaţiei artistice a poetului 

asupra celorlalţi. Dacă s-ar fi oprit la raportarea poetului cu scriitorii anteriori şi 

contemporani, părerea sa ar fi fost îndreptăţită. 

Ibrăileanu are totuşi conştiinţa receptării operei poetului, nu atît în rîndul criticii, cît în 

rîndul lectorului operei lui Eminescu. Criticul menţionează generaţiile de admiratori exageraţi 

dintre 1880-1910 din care făcea parte şi Vlahuţă şi, apoi, pe cele de mai tîrziu care, din cauza 

schimbării atmosferei morale din ţară, gustau ca simpli cititori pe „poetul sentimentelor 

general umane”. 

În cazul lui Nicolae Iorga observăm manifestarea în toată amploarea unui cult pentru 

Eminescu. La aceasta a contribuit şi admiraţia criticului născut tot în Botoşani, admiraţie 

constituită din copilărie, pe vremea cînd poetul mai era încă în viaţă. De aceea, Iorga afirmă 

că dacă noile generaţii îl văd pe Eminescu ca pe un mare poet, generaţia sa critică îl vede 

mult mai mult decît atît: „El este însuşi educatorul, însuşi creatorul gîndurilor înalte şi nobile 

în generaţia din care fac parte. Nu pot să exprim îndeajuns tot ce această generaţie doreşte 

aceluia care a întrecut cu mult marginile date celui mai mare poet, prin aceea că nu din 

gustare, ci prin pătrunderea adîncă a poeziei lui a izvorît o direcţie sufletească pentru această 

generaţie, cinstită, bună” (Nicolae Iorga 1981: 132). Aşadar, Iorga îl ridică pe Eminescu la 

rangul de model, de valoare nu numai estetică, ci şi morală. 

Eminescu se înscrie deci în dimensiunea anistorică prin oferirea lui ca exemplu 

generaţiilor viitoare, „contaminate” în concepţia criticului, de „forme literare atrăgătoare, dar 

nesănătoase”. Iorga îl vede pe Eminescu un îndreptar, astfel încît „drumul către Eminescu 

este însuşi drumul către sănătatea acestui popor”. Criticul este, însă, destul de rigid, declară 

că nu agreează noua poezie. Deci, pe lîngă venerarea lui Eminescu, impunerea lui se 

datorează şi unor considerente de ordin subiectiv. Dacă poeţii din timpul criticului ar fi 

adoptat modelul eminescian, s-ar fi ajuns cu siguranţă la forme de epigonism, altele decît cele 

care existau deja. 

Interesant este punctul de vedere al lui Tudor Vianu care îl situează pe Eminescu în 

dimensiunea anistorică, pornind de la cea istorică. 

Alături de cei trei mari clasici, Vianu consideră pe Eminescu un om al vremii lui, dar 

care prin valoarea proprie şi prin repercusiunile asupra întregii mişcări literare ulterioare îşi 

depăşeşte vremea. Criticul se bazează pe principiul independenţei valorilor şi transmiterii lor 

de la o epocă la alta. De aceea consideră că marii creatori literari nu pot fi studiaţi ca 
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exponenţi ai unui curent fiindcă „valorile cele mai generale se alcătuiesc din materia 

particulară a istoriei” (Tudor Vianu 1972: 230). 

Vianu exprimă şi mai clar mutaţia receptării critice a operei de la o epocă la alta şi 

aşteptările acestei receptări: „Adîncimea poetică este limitată şi inepuizabilă şi de aceea opera 

marilor poeţi călătoreşte în timp, trezind mereu un altfel al interesului, un interes nou” 

(Ibidem: 232). Vianu merge pînă la a formula cele două dimensiuni temporale: istorică 

numită „legătura operei cu timpul ei” şi anistorică, legătura „aceleiaşi opere cu timpul 

nostru”. Criticul continuă: „Poetul reprezintă timpul sau stările, luptele, năzuinţele acestuia, 

dar totodată el poate da un răspuns timpului de azi. Mesajul poetic nu se istoveşte o dată cu 

vremea care l-a provocat; din adîncimea lui se lămuresc tot alte şi alte înţelesuri, adresări noi 

prinse de eforturi succesive, bucuroase să le răspundă. Aşa s-a întîmplat cu toţi marii poeţi ai 

lumii, figuri în veşnică schimbare, în palingenezie neîncetată” (Ibidem: 232), prin aceste 

argumente afirmînd recesivitatea istoricului şi a anistoricului, respectiv complementaritatea 

celor două dimensiuni. 

Receptarea lui Eminescu presupune o evoluţie organică pentru că „destinul unui mare 

poet” constă în creştere, dezvoltare şi schimbare. Timpul său, stările, luptele, năzuinţele 

acestuia fac din Eminescu după Vianu „pe luptătorul pentru dreptate, pe satiricul vechii 

orînduiri, pe poetul patriot, pe pictorul naturii sau pe cîntăreţul tradiţiilor naţionale” (Ibidem). 

Dacă altădată Eminescu era întors spre trecut, Vianu consideră că în rîndul generaţiei sale, 

ceea ce atrage atenţia este „mesajul său adresat viitorimii” (Ibidem). 

În schimb Eugen Lovinescu nu e consecvent faţă de propriile idei, fapt pentru care va fi 

amendat de critica literară. Lovinescu respinge afirmaţiile lui M. Dragomirescu din Ştiinţa 

Literară cu privire la independenţa operei de artă, de timp, spaţiu, cauzalitate, argumentînd 

că „arta este o creaţie a spiritului omenesc şi, ca orice creaţie a sa, este în funcţie de om, după 

cum el este împlîntat în timp, spaţiu şi cauzalitate, arta este împlîntată în acelaşi timp, spaţiu 

şi cauzalitate” (Ibidem). Aşadar, Lovinescu are o atitudine istoricizantă faţă de opera literară. 

Cînd vine vorba de Eminescu, Lovinescu afirmă că „opera poetică a lui Eminescu, a 

cărei valoare nu este numai istorică, ci şi actuală, şi, probabil, viitoare [...] prin trecerea 

timpului, ea se încarcă, poate pentru generaţiile ce vin, de sugestii noi trezite şi de cultul 

eminescian ce a făcut din poet un mare mit. Oricum, în poezie, Eminescu rămîne prima 

noastră valoare pozitivă, cu adînci rădăcini în sensibilitatea actuală” (Eugen Lovinescu 1973: 

240). De la atitudinea istoricizantă, Lovinescu trece la cea anistorică atunci cînd vine vorba 

de Eminescu. Ce-i drept, Lovinescu îl consideră „prima valoare pozitivă” şi nu cea mai mare, 

lăsînd astfel posibilitatea şi poeţilor viitori să se transforme în valori, văzute pe o axă 

orizontală. Dar plasarea în anistoric a poetului este pusă sub semnul incertitudinii: valoare lui 

Eminescu e probabil viitoare aşa cum poate generaţiile noi vor aduce alte sensuri operei 

eminesciene. 

Cînd D. N. Davidescu demonstrează în viaţa că Eminescu este un premergător al 

simbolismului şi că numai o eroare a făcut ca Macedonski să fie precursorul simbolismului 

românesc, Lovinescu e de părere că demonstraţia e împinsă pînă la paradoxul identificării 

similitudinilor parţiale a unor fenomene despărţite prin trăsături esenţiale. Prin aceasta 

Lovinescu se opune „sugestiilor noi” trezite de cultul eminescian. „Legătura operei cu timpul 

nostru”, cum spunea Vianu, fie şi prin prisma receptării simboliste, este respinsă de 

Lovinescu, care nu-l scoate pe Eminescu din curentul literar în care a apărut: „caracteristica 

lui este esenţial romantică”. 

Dar într-un articol intitulat sugestiv Eminescu multiplu şi unic, în care se opreşte asupra 

interpretărilor fiecărei generaţii raportate la ideologia din care făceau parte, Lovinescu 

încheie astfel: „valoarea poetului [...] stă în puterea de creaţie poetică, într-un cuvînt în artă şi 

nu în ideologie şi în diferitele lui atitudini faţă de temporal, oricît de merituoasă şi 

excepţională ar fi” (Ibidem: 300). Aşadar, Lovinescu (1936) ajunge în final la o percepţie 
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anistorică, după ce chiar cu zece ani mai devreme respingea înscrierea operei eminesciene în 

alte curente literare şi o prezenta mai mult ca o excepţie a artei „împlîntate” în timpul, spaţiul 

şi cauzalitatea creatorului ei. 

La G. Călinescu efectul de contemporaneitate şi situarea în anistoric se datorează şi 

descoperirii manuscriselor eminesciene şi a afinităţii constituite pe această cale, între critic şi 

poet. Acesta îl percepe pe Eminescu aşa cum observa şi Vianu: „titanic, revoluţionar, 

cioplitor al unor blocuri uriaşe”. Deşi înclinarea encomiastică ar fi putut să-i afecteze 

conţinutul, Călinescu e obiectiv în argumentele formulate. El precizează că preţuirea poetului 

nu trebuie să cadă în exagerări inutile. Analizînd cultura sa, Călinescu nu se sfiieşte să-i arate 

punctele slabe şi ajunge la concluzia că „luat pe fiecare domeniu în parte nu este, pentru 

vremea lui, cel mai învăţat” (G. Călinescu 1985: 223) şi că „fiind foarte cultivat ca poet, 

Eminescu n-a putut să fie şi n-a fost un monstrum eruditionis” (Ibidem). 

În Principii de estetică el pune problema culturii criticului şi istoricului literar în 

înţelegerea operei şi afirmă că lipsa acesteia îi face „să alunece deasupra problemelor 

esenţiale pe care le pune opera, ori să le privească cu ostilitate. Din această cauză a 

nepregătirii filozofice a criticilor mai noi, se dispreţuieşte azi tot ce ar cuprinde imagini ce ar 

putea fi convertite în idei”. Această problemă a culturii istoricilor şi criticilor literari, 

Călinescu o pune pe seama receptării lui Eminescu: „Dacă azi ar apărea Eminescu, el ar fi rău 

primit. Maiorescu s-a simţit atras de poezia lui Eminescu prin nemijlocirea conformităţii de 

gîndire filozofică, nu fiindcă şi-ar fi închipuit că ideea singură conferă o valoare, dar fiindcă 

putea înţelege pe Eminescu în toată amploarea spiritului său” (G. Călinescu 1996: 113). 

Anistoricul continuat de postbelici 

În perioada postbelică se continuă tendinţa de a aduce în contemporanitate opera şi 

poetul prin actul critic. În această direcţie, unul din importantele studii eminesciene este cel al 

lui I. Negoiţescu care aduce în prim plan poeziile postume. Pe lîngă intenţia de a demonstra 

actualitatea estetică „inalterabilă”, Negoiţescu vrea ca materialul pus în discuţie să creeze o 

nouă perspectivă a lui Eminescu, diferită de cea veche, cu totul originală „ca şi a unui alt 

poet”. Criticul va numi neptunică partea operei eminesciene corespunzătoare antumelor şi 

plutonică-postumele, partea ce corespund „laboratorului”. 

Dar Negoiţescu nu face decît să aducă în actualitate postumele, să le înscrie în 

dimensiunea anistorică şi să suplinească prin ele imaginea constituită pînă atunci asupra 

operei şi poetului. Nu e deloc vorba de un alt Eminescu, aşa cum dorea criticul, ci de unul 

complet, fiindcă poetul nu trebuie privit fragmentar. Dacă opera necesită o periodizare, iar 

analiza etapelor se face prin raportare la întreg, şi nu independent de aceasta, acelaşi lucru se 

întîmplă şi în cazul imaginii poetului. În fond, Negoiţescu aduce tot o lărgire a perspectivei 

eminesciene, căci postumele, crede criticul, îl încadrează într-un romantism pur. 

Edgar Papu înscrie opera eminesciană în dimensiunea anistorică tot după principiul 

valorilor care îşi depăşesc epoca. Criticul va demonstra universalitatea operei pornind de la 

trei aspecte esenţiale: îmbogăţirea şi aducerea la ultima perfecţiune a unor expresii anterioare, 

nedesăvîrşit exprimate; contribuţia substanţială la întregirea celor mai reprezentative trăsături 

ale momentului pe care îl trăieşte; cuprinderea unor „germeni” care anunţă viitorul.  

Dincolo de desăvîrşirea romantică, Papu constată că Eminescu îşi depăşeşte „raza 

romantică”, făcînd primele demersuri „de obiectivare a romantismului, de trecere către un fel 

de neo-romantism şi către noua situare cosmotică a liricii moderne” (Edgar Papu 1978: 193). 

Din acest punct de vedere, contestă formula de „romantic întîrziat”, deoarece crede că poetul 

este o apariţie întîrziată raportat la o anumită etapă din cele cîteva ale romantismului. 

Papu acordă un interes deosebit particularităţilor prin care îşi depăşeşte radical 

romantismul şi îl consideră un precursor al existenţialismului şi al năruirii formulelor lirice. 
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Exemplul de la care porneşte este Odă (în metru antic). În finalul studiului său, criticul îl 

numeşte pe Eminescu o sinteză de prezent, trecut şi viitor. 

O altă interpretare în care poetul este ancorat în istoricul pe care îl depăşeşte prin 

anistoric întîlnim şi la Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Aceasta pune problema identificării lui cu 

timpul şi spaţiul în care a trăit şi ajunge la concluzii asemănătoare cu cele ale criticilor 

precedenţi: orice scriitor de calitate îşi exprimă prin procesul de creaţie propria epocă, dar pe 

lîngă acestea, trebuie să dea dovezi ale identificării cu spaţiul şi timpul naţional. În problema 

încadrării istorice a poetului, criticul merge pe extinderea valorii sale în toate epocile, 

inclusiv cele anterioare proiectului. Eminescu devine „un adevărat exponent al întregii istorii 

româneşti, simţite şi gîndite ca un contemporan al fiecărei trepte, al fiecărei etape” (Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga 1976: 13). E greu de crezut că Eminescu simţea şi gîndea istoria ca un 

contemporan al fiecărei trepte şi etape. E suficient să ne raportam la opere concrete, la 

dramele sale istorice ca să ne dăm seama că, din cauza anacronismelor sale, nu cunoştea 

îndeajuns istoria în etapele ei. 

Pînă la sfîrşitul secolului al XX-lea, Eminescu este situat anistoric apărînd de fiecare 

dată mult mai modern decît se bănuia şi readus în contemporanitate de exegeza critică.  

Dimensiunea istorică în studiile eminesciene apare datorită impasului criticii literare. 

Opera eminesciană pare învechită şi nu mai poate trece testul timpului, dar nu pentru că 

aceasta sau poetul ar fi astfel. Problema este, de fapt, a criticii care fie nu mai e în măsură, fie 

nu mai e dispusă să-l facă pe poet „să vorbească” noii epoci şi orizontului de aşteptare. 

Primele care anticipă noul curs spre care se va îndrepta critica literară sînt: Istoria 

poeziei româneşti de Mircea Scarlat şi Despre poezie a lui Nicolae Manolescu. 

În prima lucrare, Scarlat demonstrează istoricitatea poeziei eminesciene nu prin negarea 

valorii ei, ci pe baza convenţiei poetice care, fiind de factură clasică, o delimitează net de 

poezia modernă. Prin convenţia poetică, Scarlat înţelege criteriul poetic – atitudinea faţă de 

existentul cultural – şi strategia retorică determinată istoric şi selectată prin prisma lui.  

Strategia cuprinde procedeele retorice şi vocabularul poetic. Ea este „moştenită” de 

Eminescu din poezia anterioară cînd consta în ornarea fastuoasă a discursului. Poetul o 

selectează şi o prelucrează din perspectiva rafinării mijloacelor, a desăvîrşirii formale. 

Criteriul este însă modern, centrat pe armonie şi sugestie şi de aici asemănarea cu poezia 

simbolistă. Dar convenţia rezultată din acesta este clasicizantă, relativ închisă, conservatoare, 

deosebind poezia eminesciană de cea modernă. Avem, aşadar, de-a face cu un criteriu 

anistoric şi o strategie istorică. Antumele sînt încadrate în  convenţia clasicizantă de către 

Scarlat, pe cînd postumele se abat de la ea. 

În cel de-al doilea studiu, Despre poezie, Manolescu îndreptăţeşte opiniile lui Scarlat şi 

face o distincţie şi mai clară între poezia eminesciană şi cea modernă. Acesta observă că spre 

deosebire de formulele lirice moderne, conţinutul poetic eminescian este relativ obscur, cu o 

formă clară în care gîndurile sînt ordonate şi sistematizate în funcţie de cadrul unei realităţi 

percepute empiric. În schimb, poezia modernă este „dificilă şi elitistă, întorcînd spatele limbii 

comune (la langue de la tribu) şi deopotrivă realităţii la care aceasta se referă. Ea nu arată 

nimic, sugerează sau ascunde” (Nicolae Manolescu 1981: 164).  

În critica zilelor noastre, cele două dimensiuni, istoric şi anistoric, au generat o 

polemică între cei care contestă valoarea lui Eminescu şi a universalităţii sale (în genul 

articolelor violente de la Dilema) şi cei care sînt împotriva criticii anterioare şi formulelor 

encomiastice. Problema este pusă cel mai bine de Nicolae Manolescu: „noi am crezut că-l 

putem considera mereu la fel, ca şi cînd anii n-au trecut, nici peste el, nici peste noi, mai 

exact de faptul că nu ne-am despărţit niciodată de el.  

Aici e falsul: despărţirea de Eminescu este obligatorie pentru a avea speranţa să facem 

din el contemporanul nostru [...]. Trebuie să avem, mai întîi, curajul de a ne despărţi de 

Eminescu, dacă dorim să-l regăsim, să-l apropriem, să-l facem contemporan”. Despărţirea s-a 
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produs, dar critica va trebui să-l regăsească. 

În studiile eminesciene, deşi este predominant anistoricul şi abia în zilele noastre se 

afirmă în forţă istoricul, o eventuală încadrare în istoric a operei eminesciene nu trebuie 

privită ca o situaţie alarmantă. Aceasta pentru că istoricul nu este suficient sieşi şi necesită o 

întregire prin anistoric. Aparenta retragere în trecut presupune, din prisma recesivităţii, 

eternizarea lui. 
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IOANA POP 
Anul III, Braşov 

Scurtă istorie a imaginarului în discursul eminescologiei 

(George Cǎlinescu, Ioana Em. Petrescu, Caius Dobrescu) 

În studiul intitulat Structurile antropologice ale imaginarului. Introducere în 

arhetipologia generalǎ, una dintre definiţiile imaginarului conturate de Gilbert Durand 

trimite la valenţele şi deschiderile multiple pe care acest concept le actualizeazǎ. Imaginarul 

se dovedeşte astfel a fi „o de neocolit re-prezentare, facultatea de simbolizare din care toate 

temerile, toate speranţele şi roadele lor culturale izbucnesc continuu” (Gilbert Durand 2000: 

201). Venind în continuarea acestei caracterizǎri, lucrarea de faţǎ încearcǎ sǎ urmǎreascǎ 

evoluţia istoricǎ şi linia pe care a urmat-o critica literarǎ privind perspectivele asupra 

imaginarului perceptibil în opera eminescianǎ, în trei dintre punctele sale cele mai ferme: 

George Cǎlinescu, Ioana Em. Petrescu şi Caius Dobrescu.  

Pentru G. Cǎlinescu, imaginarul eminescian ar fi împǎrţit în douǎ cadre distincte, dar 

intersectabile: un cadru psihic şi unul fizic. Elementele celor douǎ cadre sînt multiple şi 

extrem de variate. Cadrul psihic se particularizeazǎ prin caracteristici precum somnul, visul, 

doma şi apa, zborul uranic, halucinaţiile de spaţiu şi timp şi erotica eminescianǎ, legatǎ de 

Venera seraficǎ şi de anatomia femeii ideale. În ceea ce priveşte cadrul fizic al imaginarului 

eminescian, din perspectivǎ cǎlinescianǎ, el este un cadru caracterizat de germinaţie şi 

geologie sǎlbaticǎ, de borealism, de faunǎ şi florǎ, de rusticitate şi decreptitudine, de interior 

fabulos şi arhitecturǎ colosalǎ (cf. G. Cǎlinescu 1976: 173-277). Acest cadru fizic nu rǎmîne 

însǎ inert, ci este o naturǎ vie, în continuǎ transformare, iar elementele ei recurente, codrul, 

marea, teiul sau luna sînt mai mult decît simple fenomene, sînt idei: „Eminescu nu e nici 

mǎcar un descriptiv, şi toate imaginile lui, puse laolaltǎ, ne dau o naturǎ mai  degrabǎ sǎracǎ. 

Şi filozoficeşte, precum am vǎzut, şi prin tradiţie popularǎ, natura eminescianǎ e o fiinţǎ 

metafizicǎ, materia în veşnicǎ alcǎtuire.” (Ibidem: 247-248). 

În cazul perspectivei cǎlinesciene, existǎ mai multe variante de poli între care se 

încadreazǎ sau se genereazǎ imaginarul eminescian. În afara celor douǎ cadre, G.Cǎlinescu îi 

subîntinde acestuia alte douǎ limite: sentimentul naşterii şi cel al morţii: „Structural 

romanticǎ, opera lui Eminescu are douǎ limite între care penduleazǎ: sentimentul naşterii şi 

sentimentul morţii. La mijloc, ca moment vital maxim, se aflǎ erotica lui, o eroticǎ mecanicǎ, 

sub nivelul conştiinţei diurne” (Ibidem: 173). 

O perspectivǎ ineditǎ şi profund poeticǎ asupra aceluiaşi imaginar eminescian este cea a 

Ioanei Em. Petrescu. Folosindu-se de tipologizǎri filosofice ale structurǎrii universului, 

autoarea vorbeşte de douǎ tipuri de modele cosmologice, modelul sferic platonician şi cel 

mecanic kantian. În propria-i viziune, modelul cosmologic se defineşte ca fiind „expresia 

sentimentului existenţei în lume, a raporturilor originare pe care fiinţa le stabileşte cu 

universul” (Ioana Em. Petrescu 2005: 21). Astfel, cele douǎ modele se constituie ca „douǎ 

modalitǎţi diametral opuse de concepere a situaţiei fiinţei în lume”, avînd „o valoare 

ontologicǎ absolutǎ” (Ibidem: 21). Aceste douǎ modele nu reprezintǎ însǎ surse ale poeziei 

eminesciene, ci, dupǎ cum noteazǎ criticul, ele alcǎtuiesc o „tipologie în funcţie de care mi se 

pare cǎ putem defini etapele devenirii operei lui Eminescu” (Ibidem: 24). 

Ar exista astfel trei mari etape sau perioade ale creaţiei poetului. În începuturile sale, 

atingînd trǎsǎturi ale paşoptismului, imaginarul eminescian reitereazǎ modelul cosmologic 

platonician sau pitagoreic, model în care gîndirea umanǎ este consubstanţialǎ celei divine. 
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Motivele dominante sînt în acest context cîntecul, dansul şi lumina, iar personajele 

caracteristice sînt copilul şi bardul. Începînd cu cea de-a doua etapǎ a creaţiei eminesciene, în 

viziunea autoarei, „sentimentul consubstanţialitǎţii fiinţǎ – univers e pierdut” şi, totodatǎ, 

„gîndirea nu mai descoperǎ divina raţiune muzicalǎ a lumii, ci absurditatea existenţei.” Criza 

gîndirii pare a fi principiul ordonator al acestei perioade. Paradisul s-a pierdut, iar modelul 

platonician iniţial apare acum doar ca o aspiraţie a poetului, ca spaţiu utopic şi univers 

compensativ. De aceastǎ datǎ, imaginea dominantǎ este cea a demonului, iar în totalitatea ei, 

aceastǎ viziune poeticǎ este probabil cel mai uşor recognoscibilǎ în poemul Memento mori. 

Ultima etapǎ eminescianǎ, dar o ultimǎ perioadǎ „nu în sens cronologic absolut, ci în ordinea 

soluţiilor existenţiale propuse”, aduce în prim-plan modelul cosmologic kantian. Componenta 

kantianǎ a acestei viziuni pune în discuţie „conceperea universului ca o pluralitate de lumi ce 

izvorǎsc şi mor perpetuu ca în imaginile cosmogonice din Luceafǎrul”. În plus, divinul 

devine acum nedeterminare purǎ, motiv pentru care gîndirea umanǎ este doar „oglinda prin 

care divinitatea informǎ ajunge sǎ se înţeleagǎ pe sine.” Personajul caracteristic este de 

aceastǎ datǎ Cezarul, moştenitor al bardului şi al demonului (Ioana Em. Petrescu 2005: 24-

26). 

Încǎ din primele pagini ale cǎrţii sale, Ioana Em. Petrescu polemizeazǎ cu G.Cǎlinescu. 

Dacǎ acesta din urmǎ îşi construieşte studiul despre opera eminescianǎ plecînd de la ideea cǎ 

„poetul tindea sǎ creeze un univers în semicerc (...) avînd ca orizonturi naşterea şi moartea 

lumii, între care se întinde arcul istoriei universale.” (G. Cǎlinescu, apud. Ioana Em. Petrescu 

2005: 23), Ioana Em. Petrescu îşi întemeiazǎ perspectiva pe ipoteza sfericitǎţii universului 

eminescian, un univers profund muzical. Ceea ce acceptǎ totuşi autoarea din postulatul 

viziunii cǎlinesciene este fiorul cosmogonic, numitor comun al miturilor cosmogonice 

prelucrate de Mihai Eminescu: „Chiar dacǎ ipotezei cǎlinesciene a «semicercului» ancorat în 

cosmologie i-am prefera o alta, ontologicǎ, în funcţie de care nucleul operei eminesciene 

devine sentimentul tragic al existenţei, «fiorul cosmogonic» rǎmîne, totuşi, o realitate 

esenţialǎ a acestei opere.” (Ioana Em. Petrescu 2005: 23-24). 

O viziune contextualizatoare şi complexǎ asupra imaginarului poetului aparţine lui 

Caius Dobrescu. În studiul subintitulat Monografie, imaginarul eminescian este subdivizat în 

douǎ categorii care „par sǎ fie fǎcute spre a se defini unul prin celǎlalt” (Caius Dobrescu 

2004: 5): spaţiul public şi, respectiv, spaţiul privat. A privi poezia prin aceste douǎ unghiuri 

conceptualizatoare devine posibil deoarece „una dintre funcţiile esenţiale ale poeziei este 

aceea de a retrasa mereu graniţa transparentǎ şi permeabilǎ dintre public şi privat, pe care tot 

ea a «retras-o» mai înainte” (Ibidem: 5). 

Reprezentarea criticului este probabil una dintre cele mai implicate în a contextualiza 

opera eminescianǎ şi a-i oferi o multitudine de posibilitǎţi de interpretare, atît din perspectiva 

literarǎ şi filosoficǎ, cît şi din cea istoricǎ-culturalǎ şi chiar socialǎ. Caius Dobrescu 

subliniazǎ în acest sens ideea cǎ scopul prim al lucrǎrii sale este „acela de-a demonstra cǎ, în 

acea parte a sa în care se contureazǎ sau se construieşte o imagine a spaţiului privat, creaţia 

eminescianǎ se aflǎ mai degrabǎ într-o relaţie (e adevǎrat, foarte complexǎ) de afinitate cu 

sensibilitatea care caracteriza, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, clasele educate, 

atît în societatea europeanǎ, cît şi în cea româneascǎ” (Ibidem: 9). Pornind de la evenimentele 

politice majore care au influenţat gîndirea europeanǎ a secolului al XIX-lea, respectiv 

Revoluţia francezǎ din 1789 şi Revoluţia de la 1848, autorul Monografiei demonstreazǎ cǎ 

minimalizarea importanţei spaţiului public, teoria „prǎbuşirii omului public” nu au determinat 

exacerbarea spaţiului privat ca spaţiu de retragere din faţa întrebǎrilor modernitǎţii. 

Dimpotrivǎ chiar, tendinţa nu va fi una de refugiu, ci de „explorare insistentǎ şi o estetizare 

«radicalǎ»” a acestui spaţiu (cf. Ibidem: 10-11). 

În reprezentarea criticului, existǎ patru modalitǎţi principale pentru „a înţelege 

«privatul» în raport cu «publicul» care structureazǎ imaginarul eminescian” (Ibidem: 12), şi 
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anume: cea a idilei eminesciene, cea a barocului feeric, cea a complexului naturalism-

estetism şi cea a romanului analitic în versuri, modele care nu doar coexistǎ, dar se şi 

întrepǎtrund. Primul dintre aceste modele trimite la o configurare a lumii „în care spaţiul 

privat este integrat într-o reprezentare armonioasǎ şi protectoare asupra societǎţii şi naturii.” 

(Ibidem). Aparent, dupǎ cum recunoaşte de fapt chiar autorul, existǎ asemǎnǎri ale acestui 

model cu modelul cosmologic platonician al Ioanei Em. Petrescu, însǎ diferenţa dintre cele 

douǎ constǎ în perspectiva „rǎsturnatǎ” a viziunii eminesciene asupra universului. „Nu 

ordinea cosmicǎ obiectivǎ este aceea care garanteazǎ securitatea spaţiului privat, ci mai 

degrabǎ imaginarul spaţiului privat este cel proiectat la scara universului, pentru a întreţine 

senzaţia ordinii şi armoniei, a «cosmosului»” (Ibidem: 13), argumenteazǎ criticul. Punînd în 

discuţie cel de-al treilea model, Caius Dobrescu polemizeazǎ şi cu G. Cǎlinescu, fǎcînd 

referire la influenţa schopenhauerianǎ asupra poetului. Primul considerǎ cǎ aceastǎ influenţǎ 

„este cît se poate de profundǎ şi nu se bazeazǎ pe nici un fel de «afinitate spiritualǎ»” 

(Ibidem: 17), dupǎ cum sesizase cel din urmǎ. 

În ceea ce priveşte imaginarul spaţiului public, Caius Dobrescu analizeazǎ poezia 

eminescianǎ a temelor publice, teme precum „libertatea şi dreptatea sociale; guvernarea 

politicǎ idealǎ; identitatea şi destinul înţelese în sens colectiv.” (Ibidem: 139). De altfel, 

termenul colectiv pare a fi cuvîntul de ordine ce surprinde cel mai bine aceastǎ secţiune a 

poeziei eminesciene, cea „publicǎ”. În partea introductivǎ a studiului, criticul cautǎ principiul 

conform cǎruia „îşi revendicǎ Eminescu legitimitatea de a fi ascultat, ca poet, în spaţiul 

public sau pretenţia de-a exprima spiritul colectivitǎţii” (Ibidem: 168), urmînd sǎ dovedeascǎ 

ceea ce poezia „publicǎ” eminescianǎ exprimǎ: „nu doar certitudinile, ci, într-o foarte mare 

mǎsurǎ, incertitudinile, contradicţiile morale nerezolvate (şi, poate, nerezorvabile) şi 

ambiguitǎţile unui psihism colectiv.” (Ibidem: 169). Analiza acestei secţiuni a poeziei 

eminesciene propune o perspectivǎ diferitǎ de cea a lui Ion Negoiţescu, insistînd asupra 

imprevizibilitǎţii şi complexitǎţii acesteia, dar scoate în evidenţǎ, în acelaşi timp, ideea 

modernizǎrii recognoscibilǎ la nivelul poeziei „publice” eminesciene. 

Într-un anumit sens, perspectiva asupra imaginarului eminescian a lui Caius Dobrescu 

se apropie de cea a lui George Cǎlinescu. Cu anumite limitǎri şi contrageri ale sensului, am 

putea spune cǎ acel cadru psihic cǎlinescian are cîteva puncte comune cu spaţiul privat, iar 

cadrul fizic cu spaţiul public. Somnul, visul, halucinaţiile de spaţiu şi timp, chiar şi erotica 

eminescianǎ, aşa cum le înţelege G. Cǎlinescu, aparţin de o structurǎ proprie eului, în 

consecinţǎ, de spaţiul privat. Pǎstrînd structura argumentativǎ, fauna, flora, interiorul fabulos 

sau arhitectura colosalǎ ar corespunde unui spaţiu public. Asemǎnǎrile se opresc însǎ la acest 

nivel, cǎci ceea ce lipseşte viziunii cǎlinesciene este dimensiunea socialǎ, dimensiune pe care 

se bazeazǎ de fapt întreaga tezǎ a lui Caius Dobrescu.  

Aparent viziuni complet diferite asupra aceleiaşi laturi a operei eminesciene, 

imaginarul, cele trei perspective critice se apropie prin prisma faptului cǎ au de la început 

acelaşi scop: analiza modalităţii prin care eul poetic îşi creeazǎ lumea, creîndu-se în acealaşi 

timp pe sine. Diferenţierile prind contur prin raportarea particularǎ a fiecǎruia dintre cei trei 

critici la imaginarul poetic. Perspectiva lui G. Cǎlinescu pare a fi cea mai complexă, criticul 

realizînd o analizǎ minuţioasǎ, aproape microscopicǎ, studiind în amǎnunt fiecare ochi al 

plasei reprezentat de realitatea poeticǎ imaginatǎ din opera eminescianǎ. Ioana Em Petrescu 

construieşte o perspectivǎ profund poeticǎ şi filosoficǎ, cosmologicǎ, în proprii termeni, dar 

acest unghi nu determinǎ tranformarea perspectivei într-o viziune abstractǎ sau îndepǎrtatǎ de 

textul poetic. În fine, ultima reprezentare analizatǎ în lucrarea de faţǎ este una 

contextualizatoare şi complexǎ, cǎci demonstraţia lui Caius Dobrescu urmǎreşte nu doar 

modul în care raportul dintre public şi privat influenţeazǎ creaţia poetului, dar şi cel în care 

imaginarul eminescian modificǎ acest raport, impunînd astfel o regîndire a perspectivelor 

asupra operei lui Mihai Eminescu. În plus, unghiul prin care criticul priveşte imaginarul 
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eminescian este unul puternic ancorat în social, însǎ acest lucru nu modificǎ în nici un fel 

configuraţia realitǎţii imaginate de Eminescu, nu perturbǎ şi nu simplificǎ poetica 

eminescianǎ, nu depoetizeazǎ. 

De-a lungul acestei analize, am putut observa, dincolo de propriile lor percepţii asupra 

imaginarului eminescian, nu doar asemǎnǎrile şi deosebirile dintre cele trei perspective 

critice, dar şi modul în care fiecare se raporteazǎ la critica anterioarǎ lui. În acest context, se 

contureazǎ ideea unei linii de evoluţie a reprezentǎrilor, o evoluţie nu doar cronologicǎ, ci şi 

axiologicǎ. 
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PETRU MARIUS MARGEA 
Anul III, Timişoara 

Eminescu – N. Stănescu, mutaţie şi ruptură. 

Perspective critice 

În prezentarea de faţă ne propunem să continuăm un demers pe care l-am început la 

colocviul precedent, acela de a urmări modul în care se stabileşte un dialog la nivelul 

fundamentelor poetice între lirica eminesciană şi cea a lui Nichita Stănescu, urmărind, în 

principal, modul cum este percepută această relaţionare la nivelul criticii literare. Credem că, 

printre cele mai pertinente studii dedicate catalizelor eminesciene în spaţiul poeticilor 

româneşti moderne figurează lucrările Ioanei Em. Petrescu care, în Eminescu şi mutaţiile 

poeziei româneşti, trasează cadrele generale şi principalele direcţii de dezvoltare ale mutaţiei 

Eminescu în spaţiul liricii româneşti moderne. Extrapolînd afirmaţia lui Pompiliu 

Crăciunescu potrivit căreia caracteristicile de bază ale poeziei  secolului XX se regăsesc în 

opera eminesciană „ca unde magmatice în plină desfăşurare epirogenetică” (Pompiliu 

Crăciunescu 2000: 66), putem afirma că însăşi opera eminesciană se răsfrînge pe acelaşi 

principiu al undelor magmatice în proces de epirogeneză în lirica secolului XX. Aşa cum am 

precizat încă din titlu, ne vom limita doar la spaţiul poeziei lui Nichita Stănescu, aici 

interesîndu-ne în special problematica elegiilor, mai precis ne vom opri doar la analizele 

elegiilor întîi şi a unsprezecea. Din zona criticii, două vor fi lecturile la care ne vom opri cu 

precădere, cea deja anticipată a Ioanei Em Petrescu şi cea a Ioanei Bot, semnificative, dar în 

acelaşi timp diferite ca tip de demers şi ca finalitate. Păstrînd tipologia pe care o stabileam la 

colocviul precedent, aceea de lecturi critice reiterative şi lecturi prezentificatoare, facem 

precizarea că de această dată ne-am limitat la lecturile prezentificatoare pe care le înţelegem 

alături de Ioana Em. Petrescu ca o „reconsiderare a clasicilor”, o „recuperare a marilor opere 

ale trecutului dintr-o perspectivă contemporană” şi, implicit, o „deschidere a operei” înspre 

„posibilitatea lecturilor multiple” (Ioana Em. Petrescu 2005: 146-148). Observăm aşadar în 

cazul celor două autoare pe care le-am invocat o preocupare relativ singulară în spaţiul criticii 

româneşti, aceea de studiere în oglindă a operelor celor doi autori. Ioana Em. Petrescu în 

Eminescu şi mutaţiile poezie româneşti propune încă din primul capitol al lucrării, Orbirea 

lui Orfeu, o discuţie teoretică asupra conceptului de mutaţie eminesciană, fenomen reperabil 

în opinia sa în opera unor autori precum Ion Barbu sau Nichita Stănescu. Mutaţia însă se 

realizează în raport cu un etalon de poeticitate, un „etalon absolut de poeticitate” cum numea 

Nichita Stănescu lirica eminesciană. Pentru a înţelege demersul Ioanei Em. Petrescu din 

lucrarea amintită vom insista mai întîi asupra primului capitol al cărţii, în care autoarea 

pleacă de la poemul eminescian Gemenii pentru a face o distincţie fundamentală în ceea ce 

priveşte epocile culturale şi specificităţile lor. Astfel, motivul orbirii lui Sarmis prin blestemul 

soarelui dă posibilitatea Ioanei Em. Petrescu să facă o discuţie asupra relaţiei privire – artă în 

cadrul gîndirii romantice (cu trimiteri la studiile de estetică ale lui Hegel care privilegiază net 

privirea şi auzul excluzînd categoric de la participarea la actul artistic pipăitul, mirosul şi 

gustul). Concluzia autoarei prin opoziţia paradigmatică pe care o stabileşte între văz şi gust 

este că ele marchează în fond „două demersuri gnoseologice total diferite” (Ioana Em. 

Petrescu 1989: 13). Astfel, pentru primul tip de demers, am avea corespondent modelul 

antropocentric renascentist, model marcat prin distanţare de obiect, prin stabilirea unor 

raporturi de independenţă ale celor doi termeni ai ecuaţiei, observatorul şi obiectul observat 

şi, totodată, un model  care începe să intre în criză la finele secolului XIX. Cel de-al doilea tip 



 

 

98 

de demers pleacă de la premisa că „noua relaţie observator-obiect observat, impusă de fizica 

cuantică, nu mai e una de opoziţie netă, căci, în domeniul subatomic, «nu mai putem vorbi de 

comportarea particulelor independent de procesul de observaţie. Astfel încît împărţirea uzuală 

a lumii în subiect şi obiect nu mai corespunde»” (Ibidem: 16-17). Celui de-al doilea tip de 

demers i-ar reveni titulatura de „cunoaştere participativă” care atrage după sine, „şi un nou 

concept de poeticitate, marcat de caracterul nonantropocentric şi transindividual al noii 

episteme” (Ibidem: 17). 

Am considerat necesară această prezentare succintă a modului de operare a Ioanei Em. 

Petrescu pentru a putea înţelege ulterior valorizarea pe care o acordă textelor pe care le ia în 

discuţie şi modul cum se subsumează ele noii paradigme epistemologice pe care o propune. 

Pentru Ioana Em. Petrescu lirica lui Nichita Stănescu este spaţiul în care se manifestă 

cu precădere mutaţia şi ruptura din sau dinspre Eminescu. Capitolul dedicat lui Nichita 

Stănescu poartă titlul de Ochiul cu dinţi avînd un subcapitol dedicat elegiilor intitulat Omul 

fantă, cel asupra căruia ne vom opri în cele ce urmează. Dacă lirica eminesciană evoluează 

potrivit autoarei de la o poetică a vederii (subsumată modelului antropocentric) în faza de 

început, sub influenţa paşoptistă, spre o poetică a viziunii, a întoarcerii reflecţiei spre sine 

„Dară ochiu-nchis afară înlăuntru se deşteaptă” culminînd cu derealizarea
14

 realului, lirica 

stănesciană este cea care realizează la modul complet cel de-al doilea tip de demers 

gnoseologic de care vorbeam în preambulul prezentării. Pentru Elegia întîia autoarea observă 

că ea se situează pe acelaşi palier ca provocare în spaţiul creaţiei poetice cu Anatolida lui 

Heliade sau Scrisoarea I a lui Eminescu, adică pune problema exprimării „transcategorialului 

pur, care e increatul” (Ibidem: 192). Un  alt element important în analiza consacrată elegiilor 

este paradigma interpretativă care le circumscrie. În opinia autoarei „ciclul elegiilor trebuie 

citit prin «confruntare» cu cele două mari poeme eminesciene, inserînd aventura fiinţei 

umane în spaţiul lăsat liber între viziunea cosmogonică din Scrisoarea I  şi rugăciunea de 

reîntregire a fiinţei prin moarte din Odă” (Ibidem: 204). Deschiderea aceasta ni se pare 

semnificativă pentru că ea are în vedere  plasarea volumului din 1966 al lui Stănescu într-un 

spaţiu circular ale cărui repere se fundează pe o soluţie cosmogonică, trecînd prin avatarurile 

fiinţei în ordinea întemeierii sale şi încheindu-se cu ieşirea din existenţa datată şi databilă a 

umanului căci : „Moare numai cel care se ştie pe sine,/  se naşte numai cel care îşi este/ sieşi 

martor.” (A unsprezecea elegie). 

Să zăbovim puţin asupra acestei observaţii
15

 . Însuşi autorul afirmă în Antimetafizica 

faptul că a avut o viziune unitară asupra elegiilor numindu-le inţial Cina cea de taină o Cină 

de taină la care al doisprezecelea element este absent Omul fantă e, ca să îl cităm pe Nichita 

Stanescu, „antielegia, Iuda” (apud. Ioana Em. Petrescu 1989: 190)
 
. Aceasta viziune circular-

integratoare este păstrată de Ioana Em Petrescu, ba mai mult, ea se explicitează prin trimitere 

la alte texte stănesciene. Pentru autoare există o contiguitate vădită între „antielegia Omul 

fantă”şi o poezie precum Împotriva mării ca valorizare pozitivă a ieşirii din cerc („cercburg, 

lipsă de suflet” ), ieşire din mediocritate sau, cealaltă valorizare, tragică, în Text pe o piatră 

(„Încerc să pătrund, să m-adaug, să fiu (...) Dar nu izbutesc să m-apropii, nu pot,/ sînt prea 

mult în afară...”). Şi astfel, pe acest traseu gnoseologic descris de cei doi poli de tensiune 

dintre „transcategorialul pur”, increatul, elegii întîia şi regăsirea sinelui în calitate de „fiinţă 

spre moarte” în  A unsprezecea elegie, Omul fantă joacă un rol fundamental fiind „punctul 

de criză” (cf. Ioana Em. Petrescu 1993: 21-40), condiţia tragică a existentului, spaţiul 
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Autoarea înţelegînd prin derealizare „sublimarea lumii în idee” în opoziţie cu abstractizarea care e „simplă 

echivalare logică a universului concret, redus la o schemă conceptuală”, op. cit. p. 58. 
15

În Antimetafizica Nichita Stănescu comentînd cele 11 elegii spunea: „principiile de străfund ale acestei cărţi 

au o natură simplă şi complexă totodată. Simplă în sensul că este o carte a rupturii existenţiale, chiar a eposului 

existenţial (...). Intrarea în noţiuni prin lovirea de o altă platformă a existenţei (Nichita Stănescu 1985: 102). 
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indeciziilor, al unui neprecizat care marchează tragic devenirea umanului pînă la împăcarea 

cu sine într-un „ca să pot muri liniştit pe mine mie redă-mă”. Acesta este sensul unor versuri 

precum cele din partea a VI-a a elegiei a unsprezecea „Iată-mă/ rămînînd ceea ce sînt/ cu 

steaguri de singurătate, cu scuturi de frig,/ înapoi, spre mine însumi alerg,/ smulgîndu-mă de 

pretutindeni,/ smulgîndu-mă de dinaintea mea,/ dinapoia mea, din dreapta, şi /din stînga 

mea, de deasupra, şi/ de dedesubtul meu, plecînd/ de pretutindeni şi dăruind/ pretutindeni 

semne-ale aducerii-aminte:/ cerului - stelele,/ pămîntului - aer,/ umbrelor - ramuri cu frunze 

pe ele.” Am insistat pe imaginea omului fantă deoarece aşa cum apare şi în aprecierile Ioanei 

Em. Petrescu şi în scrierile lui Stănescu, credem că putem să îl socotim ca un centru de 

poeticitate, el în sine constituie nucleul tragic al Marii Elegii a umanului dacă ne este permis 

să ne exprimăm astfel. Dacă citindu-i pe cei doi poeţi prin prisma lecturilor critice 

participative ale Ioanei Em. Petrescu am putut să constatăm că între ei se stabileşte o relaţie 

profundă care ţine de nişte afinităţi elective ale verbului poetic, am văzut că poetica lui 

Stănescu funcţionează ca o mutaţie fundamentală în spaţiul liricii româneşti în raport cu 

modelul Eminescu
16

, mutaţie motivată de schimbarea de paradigmă epistemologică după cum 

arată Ioana Em. Petrescu, ne vom opri în cele ce urmează la o altă analiză a acestui binom al 

poeziei noastre, o analiză care în fondul general îşi găseşte ca spaţiu de rezonanţă critica 

Ioanei Em. Petrescu, dar instrumentarul critic folosit este diferit. Este vorba de studiul Ioanei 

Bot care urmăreşte modul cum se relaţionează lirica celei de-a doua părţi a secolului XX cu 

Eminescu. Precizăm că subiacent, întreaga discuţie pe care Ioana Em. Petrescu o face asupra 

mutaţiilor din poezia românească rămîne valabilă şi în cazul Ioanei Bot, de fapt, autoarea 

continuă proiectul început în Mutaţii extinzînd cercetarea pînă în contemporaneitate. 

Alegîndu-şi ca metodă de lucru studierea ocurenţelor citatului eminescian în textele 

contemporanilor autoarea discută raportul Eminescu-Stănescu în trei dintre capitolele cărţii. 

Plecînd de la premisa că „Dialogul liricii stănesciene cu Eminescu propune, aşadar, în mod 

explicit, nu numai un punct de vedere pentru recitirea modelului, ci o relaţie de profundă 

identificare cu acesta, înţelegere în oglindă a unei jumătăţi niciodată asemeni, în fapt cea mai 

orgolioasă (şi mai lucidă) afirmare a propriei valori în poezia contemporană” (Ioana Bot 

1990: 62). Astfel, ceea ce afirmam în debutul expunerii se confirmă şi prin aprecierile Ioanei 

Bot, Eminescu funcţionează catalitic pentru Stănescu, obsesia modelului devine perpetuă 

încercare de surmontare a propriilor limite „e o aplecare asupra propriilor disponibilităţi 

creatoare, astfel încît căutîndu-l pe el în tine să te descoperi pe tine însuţi. Nu altceva exprima 

eul liric traumatizat de nostalgia ipseităţii din Oda eminesciană şi acelaşi lucru îl afirmă şi 

Stănescu în Antimetafizica
17

. E atent sesizat în capitolul Poezii dedicate lui Eminescu faptul 

că „limba poezească” a lui Stănescu are capacitatea „de a vorbi despre sine în termenii lui 

Eminescu” (Ibidem). Atunci cînd se trece la analiza citatului eminescian reperabil în poezia 

lui Stănescu se observă importanţa deosebită pe care o are acesta în configurarea liricii 

stănesciane. Pentru autorul celor 11 elegii textul eminescian devine parte a propriului text, 

element al „logosului poetic preexistent”sau, cum observă Ion Pop „însăşi poezia este 

angajată în procesul mutaţiilor structurale ale universului” (apud Ioana Bot 1990: 66). 

Identificarea cu fondul ideatic eminescian merge pînă acolo încît pare să formeze din interior 

poetica stănesciană, sau citînd-o pe Ioana Em. Petrescu „in-formînd-o din interior”
18

. Rezultă 

                                                           

16
 Cînd zicem „modelul Eminescu” îl înţelegem ca model absolut de poeticitate asa cum încercam să îl înfăţişăm 

în debutul prezentării noastre. 
17

 „lecţia eminesciană nu are un caracter didactic. O numesc lecţie din absenţa altui cuvînt potrivit. Cu riscul de 

a mă repeta afirm încă o dată că Eminescu este un poet foarte greu accesibil şi că el are atîtea chipuri încît pînă 

i-ai atinge piscul înţelegerii lui, treci prin spaima spectacolului şi frumuseţea şerpaşului spre piscul Himalaiei” 

(Nichita Stănescu 1985: 288). 
18

 În capitolul dedicat lui Ion Barbu Ioana Em Petrescu nota: „spiritul nu poate deveni creator contemplînd 

existenţa din afara ei, ci doar participînd la ea in-formînd-o din interior.” (Ioana Em. Petrescu 2005: 127). 



 

 

100 

astfel şi din lecturile Ioanei Bot aceeaşi idee ca şi cea pe care o desprindeam din lecturile 

Ioanei Em. Petrescu, anume că avem de-a face cu o dialectică a relaţiilor poetice bazate pe 

participare, o implicare efectivă şi de substanţă a poeticii eminesciene în spaţiul stănescian 

unii critici mergînd pînă acolo încît să afirme exitenţa unui fond al „subconştientului 

impregnat de livresc al poetului”, „încărcat de bogăţia şi varietatea literaturii anterioare” 

Nicolae Manolescu apud Ioana Bot 1990: 99). 

Conchidem că această ecuaţie a liricii româneşti este analizată dintr-o perspectivă 

interesantă de cele două personalităţi critice la care ne-am referit, noutatea unei astfel de 

viziuni constă în amplitudinea care i se acordă fenomenului, în posibilităţile lui de extrapolare 

şi, nu în ultimul rînd la modul cum este circumscris fenomenul Eminescu întregului spaţiu 

poetic românesc neostentativ, fără ambiţie şi patetism ci argumentat şi susţinut de teze pe 

care textul însuşi le furnizează, toate acestea îndemnîndu-ne să pledăm încă o dată pentru 

actualitatea şi necesitatea unei critici prezentificatoare în ce priveşte eminescologia 

contemporană, o critică suficient de bine fundamentată ca să poată recupera valorile 

trecutului fără patetism sau excese protocroniste. 
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ANA RUSU 
Anul V, Bălţi 

Modalităţi de prezentare a biografiei şi operei eminesciene în manualele 

şcolare din Basarabia anilor ’60-’80 ai secolului al XX-lea 

Perioada postbelică reprezintă în Basarabia, ca şi în întreg spaţiul comunist, anii unor 

schimbări fundamentale ce s-au manifestat simultan pe toate planurile: social, politic, 

economic, dar şi cultural. Conjunctura politică nou instalată, comunismul cu prima sa 

manifestare – socialismul, îşi propunea crearea unei noi societăţi de factură proletară şi a unui 

nou individ – omul sovietic. Pentru atingerea acestor idealuri, dar şi pentru  a apărea în faţa 

poporului într-o lumină benefică şi cît mai convingătoare, partidul simţea nevoia stringentă 

de a realiza cît mai curînd şi cu cele mai potrivite mijloace un şir de acţiuni în acest sens. 

Pasul iniţial, ce ar fi asigurat funcţionarea maşinăriei comuniste, era, bineînţeles, legitimarea. 

În vederea realizării acţiunii de legitimare, în vizorul partinic au pătruns două dimensiuni 

referitoare la literatură şi la promovarea acesteia: Eminescu, perceput încă la acea vreme ca 

un mit şi manualul şcolar văzut ca instrumentul cel mai potrivit de informare (nu ne referim 

deocamdată la calitatea informaţiei) şi de educare a tinerei generaţii. Definiţia dată în epocă 

manualului şcolar era următoarea: „Carte ce cuprinde fragmente din operele artistice, 

studierea cărora va da posibilitatea elevilor să-şi aprofundeze cunoştinţele la literatura 

maternă, să-şi însuşească morala comunistă şi să-şi formeze concepţia marxist-leninistă 

despre lume” (P. Plămădeală, C. Turuta 1975: 3). Fiind stabilită schema ce urma să stea la 

baza procesului instructiv-educativ, nu rămînea decît a-i potrivi conţinutul, materia literară. 

Prioritatea îi revenea lui Eminescu. Recuperarea scriitorului nu se realiza însă pornind 

de la un Eminescu văzut ca geniu al creaţiei artistice, ci de la un Eminescu văzut şi acceptat 

doar ca un promotor al ideilor şi idealurilor socialiste. Universul poetic eminescian şi 

biografia poetului încep să fie re-construite pas cu pas, reconstrucţia avînd finalitatea de a 

aduce în faţa elevilor un model, dar nu unul oarecare şi nici unul raportabil la estetic, ci pe cel 

al omului sovietic. Drept urmare a acestor tendinţe, viaţa lui Eminescu este urmărită metodic, 

din fragedă copilărie şi pînă la moarte, selectîndu-se, în principal, ceea ce susţinea doctrina 

ideologică şi ceea ce era adecvat doctrinei. 

Manualele şcolare apărute în epocă cu titlul Literatură sovietică moldovenească sau, 

simplu, Literatură moldovenească, fie că propun un studiu tematic sau unul monografic (de 

regulă, studiul monografic, care dădea cel puţin ideea de vastitate a operei eminesciene, nu se 

realiza decît în clasa a X-a, treaptă la care nu oricine din spaţiul basarabean postbelic îşi 

permitea să ajungă), deschideau această temă cu ajutorul unor clişee aparţinînd „limbii de 

lemn” a perioadei: „... s-a născut în satul Ipoteşti, judeţul Botoşani acel care avea să ajungă 

mai tîrziu cel mai mare poet moldovan” (B. Cogan, E. Vasilache 1960: 46). Şi se pare, nu 

întîmplător a ajuns „mare”, lucru sugerat imediat de originea sănătoasă a poetului: „tata, 

Gheorghe Eminovici, de obîrşie ţăran bucovinian” (R. Portnoi, V. Coroban 1965: 29), 

„iobag” (R. Portnoi, V. Coroban, F. Levit 1962: 93), „era un om destul de cult pe vremea 

aceea” (B. Cogan, E. Vasilache 1960: 46) şi care prin muncă (!) ajunge „proprietarul unei 

mici moşioare” (R. Portnoi, V. Coroban, F. Levit 1962: 93)şi, respectiv, mama, Raluca 

Eminovici, care venea „dintr-o familie mai înstărită” (Ibidem), de „veche viţă boierească” (R. 

Portnoi, V. Coroban 1965: 25).  Menţionăm că toate manualele şcolare consultate, care apar 

în aceşti ani, vorbesc despre originea şi personalitatea tatălui şi doar două ediţii fac scurte 

referiri la mama poetului. S-ar putea găsi două explicaţii: fie că această „neglijare” poate fi 

pusă pe seama importanţei scăzute ce se acorda rolului femeii în contemporaneitate (atîta 

timp cît femeia nu era una revoltată, angajată în lupta împotriva nedreptăţilor sociale, una 
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care să ţină arma în mînă), adică ne putem referi la un tip de discriminare a acesteia, fie că 

Raluca Eminovici  nu apare tocmai un model bun pentru finalitatea partidului. Or, originea ei 

– dintr-o „familie înstărită” – o plasa în opoziţie cu ideologia promovată: lupta împotriva 

clasei burghezo-moşiereşti. Instrucţiunile de partid recomandau, în acest sens: „Exemplul este 

o mare forţă de educaţie morală” şi are rolul ”să sădească în inimile lor (ale poporului în 

general, nu doar ale elevilor) dorinţa de a fi folositori societăţii” (V. Barbalat, A. Şaprin 

1965: 8), de aceea materia prezentă în manuale, care se vrea indiciu al traiectoriei comuniste, 

e supusă unei cenzuri totale, în vederea excluderii celei mai mici aluzii sau sustrageri de la 

„drumul socialiştilor”. 

Referindu-se la copilăria lui Eminescu, manualele îl prezintă pe viitorul poet angajat în 

lupta cu nedreptăţile sociale. Peregrinările pe la stîni, aflarea în mijlocul poporului nu 

constituie un traseu firesc al copilăriei, al simplei dorinţe de cunoaştere, un proces sine qua 

non, favorizat de condiţiile în care acesta trăia (petrecerea copilăriei la ţară aduce inevitabil şi 

relaţia cu oamenii spaţiului rural, oamenii simpli). Aceste momente biografice sînt 

interpretate ca o datorie a poetului de a afla, trăi şi promova spre o rezolvare curîndă a 

condiţiei lor umane şi sociale: „Contactul strîns încă din copilărie cu oamenii muncii este 

unul dintre cei mai de seamă factori în formarea lui Eminescu” sau „vede pretutindeni aceeaşi 

viaţă săracă şi grea pe care o duceau masele muncitoare”, afirmă autorii Ramil Portnoi şi 

Vasile Coroban, în manualul pentru clasa a IX-a, apărut la Chişinău în 1962. Ambii de 

formaţie românească, autorii, cu certitudine, operau cu aceste falsuri doar pentru că altfel 

editarea manualelor nu mai era posibilă. Ţinta cenzurii însă era, cu precădere, manipularea, 

modelarea mentalităţilor în formare. Eminescu a cunoscut poporul în adevărata lui făptură, 

vor să sugereze manualele, aceasta sporind credibilitatea modelului. Astfel, copiii 

proletariatului muncitor descoperă un tînăr care vine din rîndurile lor, şi încep să aibă 

încredere în modelul de poet, impus de ideologia comunistă. 

Următoarea treaptă în „evoluţia” poetului o prezintă studiile. Ea apare ca fiind una 

crucială reprezentînd raportul Eminescu-carte şi oglindind, în acest mod, rolul cărţii în viaţa 

individului uman. Şi la acest nivel observăm o dublă intenţie: una de suprafaţă, reprezentată 

de elementul biografic, cealaltă de adîncime: direcţionarea psihologică a elevului. Eminescu, 

„după două clase primare”, ne spune manualul pentru clasa a VII-a (1960) al lui Cogan şi 

Vasilache, „cu unele întreruperi, învaţă la Cernăuţi între anii 1858-1863. Urmează clasele III-

IV ale şcolii primare, apoi învaţă la gimnaziu” (R. Portnoi, V.Coroban 1965: 29). Tînărul se 

dovedeşte „a avea atracţie faţă de istorie, literatură, limbi străine... are posibilitatea să citească 

marile monumente de literatură universală” (R.Portnoi, V. Coroban 1965: 29). Formarea 

serioasă şi bine întemeiată a lui Eminescu e preluată de partid şi raportată la sine însuşi, în 

vederea aceleiaşi legitimări în faţa poporului proletar. 

Importantă este, pentru formarea poetului, şi personalitatea profesorului cernăuţean, 

Aron Pumnul. Manualele şcolare basarabene din anii '60-'80 ai secolului trecut, interpretează 

relaţiile dintre cei doi într-un mod inedit. Aron Pumnul nu interesează doar ca dascăl care 

insuflă (sau cel puţin menţine şi încurajează) dragostea poetului pentru literatură, facilitîndu-i 

cunoaşterea adevăratelor valori (V. Alecsandri, C. Negruzzi ş.a), ci mai ales ca spirit 

revoluţionar. Fiind ardelean, el a luat parte „la revoluţia românilor din Ardeal, de la 1848, 

împotriva moşierilor unguri”, afirmă manualul pentru clasa a IX-a (R.Portnoi, V. Coroban, 

F. Levit 1962: 95). Indiscutabil, spiritul revoltat/ revoluţionar al profesorului a afectat sau cel 

puţin a susţinut (dacă acceptăm că Eminescu era un revoltat prin definiţie) aceleaşi 

sentimente şi în postura discipolului său. Manualele spun însă că, aflîndu-se sub tutela lui 

Aron Pumnul, „Eminescu ia cunoştinţă nu doar de poezia lui Alecsandri şi proza lui 

Negruzzi” (R. Portnoi, V. Coroban 1965: 30), dar şi de ceva mai important: revolta împotriva 

orînduirii sociale. 

Motivul neterminării studiilor de către Eminescu, invocat în aceleaşi manuale, este 
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lipsa mijloacelor financiare: „În 1863 neputîndu-se împăca cu disciplina de cazarmă a liceului 

german şi din lipsa de mijloace materiale părăseşte şcoala” (R. Portnoi, V.Coroban, F. Levit 

1962: 95). Se pare că această variantă apare, din nou, mai comodă pentru promotorii unei 

ideologii aberante, decît aceea care, deşi se conturează ulterior, pare a fi (sau cel puţin aşa e 

reprezentată) una neimportantă: „În aceşti ani un dor nestăvilit de peregrinare pune stăpînire 

pe tînărul Eminescu. El dispare de două ori, cutreierînd o mulţime de oraşe” (R. Portnoi, V. 

Coroban 1965: 29). Autorii manualelor nu dau nume ale trupelor de teatru, ale conducătorilor 

acestora, ale oraşelor unde au loc reprezentări, nu fac referinţe la titlurile pieselor jucate şi la 

contribuţia lui Eminescu. Cum se explică totuşi faptul că aceste fragmente, care redau 

tendinţele de evadare, de sustragere ale poetului sînt prezente în manuale şi care este 

finalitatea lor? Evident, miza e alta decît cea de redare a legăturii Eminescu-teatru (or, după 

cum bine se ştie teza artă pentru artă era respinsă cu vehemenţă în socialism). Se pare că aici 

se pune accent pe aceeaşi relaţie, bătătorită deja, a poetului cu masele, el neîncetînd niciodată 

să fie unul dintre ei. Ideea este sugerată în următorul fragment: „în aceste colindări el vede 

pretutindeni aceeaşi viaţă săracă şi grea pe care o duceau masele muncitoare. Ca sufleor şi 

copist la trupele de teatru, ca grăjdar într-un han şi lucrător în port, Eminescu cunoscuse 

nemijlocit el însuşi mizeria şi obida omului muncii în societatea burghezo-moşierească” (am 

citat din acelaşi manual al lui Portnoi şi Coroban). Se impune modelul poetului ca verigă a 

lanţului socialist, care s-a dedicat trup (muncind grăjdar) şi suflet (creînd opere ce izvorau din 

starea de spirit a maselor) cauzei .  

Interesează şi felul în care sînt evocate în manuale funcţiile ocupate de Eminescu, 

inclusiv cea de grăjdar şi de muncitor la han. Toate manualele şcolare din anii ’60-’80 

vehiculează un pasaj din amintirile unor contemporani ai poetului: „Sînt peste 20 de ani de 

atunci. Locuiam într-o casă unde trăsese un actor, vara director de teatru [...], văzîndu-mă că 

citeam,  îmi zise cu un fel de mîndrie: «Am şi eu un băiat în trupă care citeşte mult, este 

foarte învăţat, face poezii; ne-a făcut cîteva cuplete minunate» [...] acel băiat care slujea în 

curte şi la grajd, culcat în fîn citea, în gura mare pe Schiller” (Ibidem: 30). Se poate remarca 

aceeaşi lipsă de nume, de date concrete care sugerează gratuitatea actului istoric produs şi 

interesul pentru acţiunea de a munci. 

Evident, se mizează pe impactul manualului asupra psihologiei elevului. În manualul 

şcolar de clasa a VII-a, apărut în 1960, putem citi următoarea aserţiune: „de la vîrsta de 14 

ani începe deja să lucreze, să-şi cîştige mijloacele pentru existenţă” (B. Cogan, E. Vasilache 

1960: 46). Este important de reţinut vîrsta despre care ne informează manualele: 14 ani. Or, 

tocmai în clasa a VII-a elevii au o vîrstă similară
19

. Psihologii afirmă că la etapa de vîrstă 12-

15 ani „independenţa crescînd duce la primele gînduri privind identitatea” (Andrei 

Cosmovici, Luminiţa Iacob 1999: 46). Se mai menţionează că dacă „în primii ani de şcoală 

profesorii şi părinţii sînt cei care stabilesc standardele de conduită, iar cei mai mulţi copii 

încearcă să le respecte” (Ibidem: 43), la vîrsta de 12-15 ani aceştia fac abstracţie de normele 

impuse de adulţi, pentru ei avînd un rol sporit exemplul unor colegi (persoane de vîrstă 

similară!), a celor consideraţi „model”. Confruntînd lucrurile, ajungem la concluzia că cei 

care comandau apariţia manualelor cunoşteau (sau cel puţin bănuiau) specificul dezvoltării 

psihologice a vîrstelor şi mizau, prin modelul Eminescu, pe crearea, folosind terminologia 

tradiţională, a „noului om socialist”. Ei îşi propuneau, şi chiar se vedeau obligaţi, „să lupte 

pentru fiecare suflet tînăr, să nu admită ca el să fie tulburat de careva rămăşiţe ale trecutului” 

(V. Barbalat, A. Şaprin 1965: 8). Referindu-se la dezvoltarea fizică a categoriei de vîrstă 12-

15 ani, psihologii mai menţionează că aceasta este vîrsta cînd creşte şi se formează/ afirmă 

                                                           

19
 Menţionăm că deşi informaţia dată am depistat-o în varii manuale, vîrsta era menţionată doar în cel de clasa 

VII-a. Sigur, ar putea fi şi o simplă coincidenţă. Totuşi cenzura partidului asupra manualelor era atît de 

riguroasă, încît ne vine greu să credem în această ipoteză. 
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productivitatea forţei fizice, adică individul e apt de anumite acţiuni fizice. Prin urmare, 

elevilor li se sugerează că trebuie să muncească nu doar intelectual, ci şi fizic. Ideea de 

muncă e, de altfel, omniprezentă în epoca socialismului, socialismul, prin esenţă, 

identificîndu-se cu munca. Chiar simpla idee de „construcţie a socialismului” duce cu gîndul 

la muncă. 

În 1869, Eminescu este la Universitatea din Viena, continuînd să se „lumineze la şcolile 

lumii”, afirmă manualul pentru clasa a IX-a, lucru ce apare ca o continuare a „luminării” 

iniţiate „la şcolile vieţii”. La Viena şi Berlin „face cunoştinţă cu ideile înaintate ale vremii” 

(R. Portnoi, V. Coroban, F. Levit 1962: 98). şi e „influenţat de filosofi idealişti (Kant, Fichte, 

Hegel)” (Ibidem: 97), care aveau concepţii greşite despre lume şi oameni”, dar şi de „operele 

marilor economişti şi sociologi (ex. Karl Marx)”. Eminescu citeşte Capitalul şi Manifestul 

Partidului comunist (R. Portnoi, V. Coroban, F. Levit 1962: 98). De la bun început, are loc o 

filtrare, un fel de selecţie naturală, în viziunea epocii, a ce e bun şi ce e rău, doar că  valorile  

etice sînt raportate la aceeaşi schemă socialistă. Ca rezultat, se creează o falsă ierarhie, dar 

care se impune în cadrul istoric respectiv, din cauza lipsei unei opoziţii. Ţinem să ne referim 

aici şi la arhitectonica manualelor de epocă. Acestea debutează, de regulă, cu prezentarea lui 

Lenin, citate „monumentale” ale acestuia rostite la diferite manifestări şi se încheie cu 

prezentarea unui alt model comunist, scriitoarea germană Anna Seghers, Eminescu fiind 

plasat undeva la mijloc, alături de Cruceniuci şi Lupani. Discursul construit nu face decît să 

redea, pe baza unui model poetic ciopîrţit, amputat şi ajustat, formula „omului sovietic”. 

În aceeaşi manieră este prezentată în manualele timpului şi creaţia lui Eminescu, redusă 

la traducerea Viaţa, o poezie „despre popor şi pentru popor”, adică o veritabilă operă de artă, 

dacă ţinem cont de utilitarismul literaturii în socialism, şi la un fragment din Împărat şi 

proletar, ce reflectă aceleaşi idei. Poeziile nu sînt datate, ci sînt însoţite  doar de cîte o 

replică: Împărat şi proletar face parte dintre primele creaţii, iar Viaţa apare spre sfîrşitul 

activităţii poetului. Se creează impresia că Eminescu nu a fost preocupat în creaţia sa decît de 

teme sociale, teză ce nu se adevereşte, dacă se confruntă anii apariţiei acestor texte: 1874-

1879, ani destul de apropiaţi. Operele nu se bucură de o interpretare estetică, ci doar de una 

literală, conţinutul lor fiind raportat la o realitate imediată şi concretă.  

Poemul Viaţa e văzut ca un microroman, cu un subiect linear: tînăra săracă, nevoită să 

muncească pentru a exista şi negustorul, care-i exploatează forţa de muncă. Opera e 

interpretată ca o manifestare firească a biografiei autorului: „Eminescu a fost şi el unul dintre 

cei care au suferit de pe urma nedreptăţilor societăţii burghezo moşiereşti”, scrie în manualul 

pentru clasa a VIII-a, din 1987 (V. Coroban 1987: 46). Observăm lipsa totală a unui arsenal 

teoretico-literar în vederea „descifrării” mesajului. Nu se realizează o analiză a mijloacelor 

artistice şi nici a compoziţiei. Antiteza muncitor-negustor interesează doar în măsura în care 

aceasta propagă ideologia existentă şi nu ca mijloc de realizare, iar insecta din final e plasată 

şi ea, departe de a fi făcută cea mai mică referire la personificare, direct în clasa 

proletariatului: „cele două proletare”. 

Negarea artei pentru artă e realizată la nivel de detaliu în epocă. Nu întîlnim prezenţa 

unor noţiuni vitale pentru literatură, spre exemplu cea de personaj sau eu liric. Figura 

centrală a poeziei nu e nici personaj şi nici eu, ci e catalogată direct ca fiind „muncitorul”. În 

urma asimilării acestor idei, elevului i se cere să „caracterizeze muncitorul din poezia Viaţa” 

şi, pornind de la ideea enunţată de autorii manualelor şcolare, cum că „poetul ne vorbeşte cu 

atîta simpatie şi compătimire despre tînăra muncitoare, care reprezintă pe oamenii muncii 

condamnaţi la un trai plin de mizerie (R. Portnoi, V. Coroban, F. Levit 1962: 50), li se mai 

propune/ impune să spună ce „sentimente le trezeşte acest muncitor”. Valoarea estetică se 

plasează, alături de mijloacele artistice, sub semnul neinteresului sau poate al nenorocului în 

aceşti ani. 

Al doilea text eminescian recuperat în epocă este Împărat şi proletar, însuşi titlul 
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sugerînd dualitatea lumii şi necesitatea schimbării ordinii existente: „Eminescu caută în 

societatea contemporană  acele forţe prometeice, titanice care ar fi în stare să schimbe ordinea 

stabilită” (R. Portnoi, V. Coroban 1965: 38). Poemul, alimentat de aceeaşi revoltă socială, e 

prezent doar prin cele mai sugestive fragmente. Dincolo de ideile ideologice pe care le-am 

stabilit anterior cu referire la întregul univers eminescian, ceea ce impresionează în selectarea 

acestora este cromatica. Or, toate fragmentele abundă de culoarea roşie: „flamura cea roşie”, 

„aerul cel roşu”, „în stindardul roşu”. Dincolo de a fi doar o marcă a partidului conducător, 

roşul are mai mult o importanţă de ordin psihologic. „Roşul deschis (considerat roşul 

drapelelor) exploziv, centrifug, este diurn, masculin, tonic, îndemnînd la acţiuni şi aruncîndu-

şi strălucirea peste tot, aidoma unui soare cu o putere uriaşă şi de neînvins” (J. Chevalier, A. 

Gheebrant 1995: 171). Totul e organizat în vederea revoltei şi scoaterii din starea amorfă a 

poporului. Chipul femeii prezent în poem capătă în aceşti ani o conotaţie inedită: „...femei 

trec cu arme-n braţ/ Cu păr bogat şi negru ce pe-umeri se coboară/ Şi sînii lor acopăr-e ură 

şi turbare/ În ochii lor cei negri, adînci şi disperaţi”.  

Prezenţa acestor versuri impune un model feminin, cel al luptătoarei, model ce trebuie 

urmat, deoarece e promovat de modelul absolut-Eminescu. 

Crestomaţia de Literatură moldovenească, ce apare la 1965 sub redactia lui C. 

Plămădeală si C. Turuta, este cea care acorda cel mai mare spatiu în epoca universului 

eminescian. Autorii propun un studiu monografic asupra operei, realizînd simultan şi o 

ierarhie a acesteia. În fruntea ierarhiei e plasată „poezia de revoltă şi critica socială”, 

reprezentată de acelaşi Împărat şi proletar, catalogat ca fiind un poem romantic, însă sub 

acest romantism „poate fi uşor descoperit chipul răzvrătitului contra orînduirii sociale”, dar şi 

de Junii corupţi, poezie ce e însoţită şi de un comentariu adiacent realizat în maniera epocii: 

„Junii corupţi e o satiră violentă contra unui tineret vlăguit de puteri în petreceri şi trîndăvie. 

Eminescu biciueşte cu mînie lipsa de voinţă şi lipsa de ardoare patriotică a tineretului 

burghez, a tineretului care nu e mişcat de soarta patriei”. 

În această categorie mai sînt plasate şi Scrisorile lui Eminescu, care sînt recuperate 

doar ca dimensiune a socialului. Astfel, Scrisoarea I „oglindeşte vasta concepţie despre lume 

a lui Eminescu”, concepţie ce se aliniază, în viziunea partidului, ideologiei. Scrisoarea II, cea 

mai comentată dintre scrisori, e o reflectare a ideii eminesciene, cum că  pentru toate relele 

sociale „nu sînt de vină numai indivizii aparte, ci intreaga societate e rău întocmită, de vreme 

ce apar oameni invidioşi si răzbunători. În Scrisoarea III „e criticată întreaga ordine 

burghezo-moşierească”, iar  în Scrisoarea IV e comentată de autorii C.Turuta si P. 

Plămădeală, drept o operă ce demonstrează că „lipsa de sinceritate, masca minciunii în 

dragoste sînt prezentate ca vicii larg răspîndite printre contemporanii poetului”. 

Poezia de dragoste, care constituie a doua treaptă a clasificării operei eminesciene, 

apărută sub titlul de Natura si dragostea în lirica lui Eminescu, e reprezentată de Floare 

albastră, Freamăt de codru, Lacul, Şi dacă.... Toate aceste opere sînt analizate din 

perspectiva ideologică, ele făcînd din Eminescu un grefier al frumusetii naturii, „zugrăveşte 

cu obiectivitatea cîntăreţului anonim iubirea sa pămîntească şi dragostea faţă de natură.” 

Autorii sugerează, atunci cînd se referă la Călin, că la Eminescu „fiecare gînganie e prezentă 

caricatural, avînd defecte şi slăbiciuni omeneşti sau îndeplinind funcţii sociale neobişnuite”. 

Observăm că poezia e plasată în raport direct cu socialul, raport ce generează şi receptarea 

operei. 

Clasificarea  culminează cu poemul Luceafărul, poem ce se bucură de o analiză amplă. 

Autorii crestomaţiei debutează prin a plasa opera în contextul literaturii naţionale, pornind de 

la aserţiunea că aici „poetul exprima profunde gînduri, idei filosofice în stilul simplu al 

nemuritoarei balade Mioriţa”, referindu-se ulterior  la sursele folclorice, la compoziţia şi 

conţinutul poemului. Ideea care se impune în urma parcurgerii acestui capitol este cea de 

identificare a poetului cu personajul operei sale: „Luceafărul poate fi şi Eminescu însuşi, 



 

 

106 

omul neînţeles de contemporanii săi şi chiar de idolul dragostei sale, Veronica Micle”, idee ce 

pare a se înrădăcina cel mai bine în mentalitatea oamenilor şi care rămîne valabilă de-a lungul 

deceniilor. 

Imaginea care se conturează în urma  prezentării biograficului şi operei eminesciene 

propuse de manualele şcolare, fie tematic, fie monografic, este a unui autor unilateral, dacă îl 

percepem din perspectiva epocii, un revoltat împotriva orînduirii sociale, revolta lui luînd 

forma poeziei sau, din perspectiva cititorului modern, un autor ajustat şi amputat în vederea 

încadrării lui stricte într-o anumită schemă ideologică. 
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SILVIA DUMITRACHE 
Anul IV, Bucureşti 

Poetul naţional – necesitate sau clişeu 

Generaţii întregi or să suie cu pompă dealul care duce 

la Şerban-Vodă, după ce vor fi umplut cu nimicul lor o vreme, şi o 

bucată din care să scoţi un alt Eminescu nu se va mai găsi poate 

(I.L.Caragiale, În Nirvana) 

Existenţa, în literatura română, a expresiei poet naţional a creat două reacţii antagonice, 

de susţinere şi dezaprobare, cu extremele lor – apologie şi defăimare. Deoarece reprezintă 

gradul absolut la care poate ajunge un poet, e normal ca acel care îl deţine să nască invidii şi 

respingeri. Astfel, Eminescu, la peste un secol de la moartea sa, este prezent în discuţiile 

criticii, care ori vede în el un impostor, ori consideră însăşi expresia de poet naţional ca pe un 

anacronism în raport cu literaturile europene (articolele din numărul 265/ 1998 al Dilemei şi 

din numărul 9/ 2007 al Dilematecii sînt relevante în acest sens). Dar, ca în orice sferă a vieţii, 

în literatură trebuie să existe o organizare, ea nu poate fi un spaţiu haotic, chiar dacă tendinţe 

de tipul celor avangardiste pornesc de la premisa că orice regulă trebuie desfiinţată – prin 

însăşi încercarea de a dărîma totul, se naşte o nouă ordine. Credem că este necesară trasarea 

unor linii ordonatoare, precum şi existenţa unor puncte de reper, care să ofere conştiinţa unei 

stabilităţi culturale. Dacă unele calificative la adresa lui Eminescu, de genul luceafărul 

literaturii române au creat, în timp, senzaţia de clişeizare, acest fapt nu anulează rolul lui 

Eminescu în cadrul literaturii române. Îl considerăm pe Eminescu în rolul unui axis mundi, 

care a ordonat un spaţiu pînă atunci haotic, ce  încerca să se structureze şi să îşi găsească un 

centru sau mai multe. Credem că prin Eminescu  s-a creat un prim, semnificativ axis mundi al 

literaturii române – o dovadă ar fi enorma sa influenţă, observabilă în creaţiile unor scriitori 

importanţi ce au urmat – elemente eminesciene se constată în poeziile lui Blaga sau Nichita 

Stănescu, dar şi în proza fantastică a lui Eliade. Ceea ce ne conduce la ideea că imaginea 

eminesciană nu este un simplu construct al criticii elogioase sau al didacticismului 

profesorilor de română, căci dincolo de clişee rămîn opera şi reverberaţii ale acesteia în 

creaţii valoroase ale altor scriitori. Vedem în Eminescu primul scriitor care a dat un contur şi 

a şlefuit o seamă de arhetipuri literare – natura, dragostea, moartea. Aceste arhetipuri au putut 

apoi să cunoască, de la scriitorii ulteriori, ramificaţii, adăugiri, împodobiri. Motiv pentru care 

nu considerăm că statutul lui Eminescu de poet naţional este un clişeu – clişeul trimiţînd la un 

aspect pretenţios, dar vid de orice semnificaţie, precum nu vedem un clişeu nici în sintagma 

de poet naţional - pentru cultura română a reprezentat o necesitate, din perspectiva organizării 

unui spaţiu literar slab definit şi a creării unui sentiment de stabilitate. Nu considerăm 

benefică o restructurare la nivel de statut pe care îl ocupă Eminescu, ci la nivelul grilelor de 

interpretare a operei, ele ameninţînd să o transforme într-un mare clişeu, dincolo de care nu 

se mai vede prospeţimea şi frumuseţea. 

La mai mult de un secol de la moartea poetului, discuţiile privitoare la opera lui 

Eminescu şi, cu precădere, la statutul său, reuşesc să anime spiritele în domeniul criticii. Nici 

un alt scriitor nu a fost atît de mult timp în atenţia criticii, care simte încă nevoia unei juste 

poziţionări şi o nouă legitimare a celui care ocupă locul de poet naţional. Există în prezent o 

tendinţă care se axează pe o campanie de resemnificare (puncte esenţiale în perioada post-

comunistă sînt marcate de numărul 265/ 1998 al Dilemei, numărul 9/ 2007 al Dilematecii, 

precum şi o serie de articole ale lui H. R. Patapievici) şi, evident, o reacţie la această 

campanie, văzută ca demitificatoare şi blasfemiatoare (unul dintre cei mai fervenţi apărători 

ai imaginii eminesciene este Theodor Codreanu). 
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Putem vorbi de o nemulţumire resimţită de o parte a criticii menţionată mai sus, care 

consideră că imaginea eminesciană a devenit deja un produs al clişeizării realizate în perioada 

comunistă, opera poetului transformîndu-se într-o lectură obligatorie, forţată, aşa cum 

apreciază Nicolae Manolescu în articolul E o întrebare! (Dilema 1998: 6). Se simte nevoia 

unei resemnificări la nivelul operei, dar şi la cel al imaginii eminesciene, se vrea un Eminescu 

al noului mileniu (Ibidem: 6-7), un Eminescu dincolo de clişeele luceafărul literaturii române 

sau poetul naţional, care l-au pietrificat într-o sferă de unde el este „nemuritor şi rece”, dar de 

unde cu greu mai rezonează. Pentru mulţi, Eminescu nu trece de sintagma de poet naţional, 

imaginea sa fiind una muzeală, mumificată, aşa cum vede Ioan Bogdan Lefter (Ibidem). 

Astfel, o serie de critici şi scriitori care au publicat în revista Dilema din 1998, au pornit de la 

ideea că trebuie să se realizeze o revigorare la nivelul receptării şi interpretării eminesciene. 

Motiv pentru care elogieri de genul „românul absolut”, „suma lirică de voievozi”- Petre 

Ţuţea, „ideea platonică de român”- Blaga, „expresia integrală a naţiunii române”- Iorga 

(Petre Ţuţea  1993: 46) nu mai sînt acceptabile. Totuşi, în unele articole din Dilema se poate 

sesiza o deviere de la linia de reinterpretare ce se anunţa iniţial, direcţia fiind mai mult 

îndreptată către o înlăturare totală a lui Eminescu din sfera culturală românească. De pildă, în 

articolul lui Zigu Ornea, Poetul naţional (Dilema 1998: 10). Eminescu este văzut în  latura sa 

de ziarist considerat retrograd, paseist, iar ca scriitor este observată latura sa xenofobă, 

antisemită. În alte articole, cum este cel al lui Mircea Cărtărescu – Fapte, din acelaşi număr al 

revistei, Eminescu este tratat dintr-o perspectivă extraliterară, fiind perceput în latura sa 

umană - sînt vizate gesturi, vorbe ale unui om care nu era scutit de vicii sau de slăbiciuni. 

Din articolele din Dilema am putea deduce faptul că mitul eminescian, perpetuat atîta 

vreme nu mai este văzut în concordanţă cu literaturile europene, în care nu se constată 

glorificări de amploarea celei întîlnite la noi. Nevoia de a face acceptabil un statut mai 

mundan al lui Eminescu a determinat, la aproape un deceniu de la numărul din Dilema, 

apariţia unei noi serii de articole, pe linia iniţiată de Dilema. Există, însă, o accentuare a 

reacţiilor, o creştere în violenţă, vizibilă mai ales prin alcătuirea unei „antibibliografii 

selective”, care conţine nume şi titluri (din perioada 1996-2006) ce nu trebuie abordate, 

întrucît nu participă la acţiunea de deconstrucţie a prejudecăţilor. În această listă figurează 

nume precum Alexandru Melian, Theodor Codreanu, Dimitrie Vatamaniuc, iar în cazul lui 

Adrian Voica şi Mihai Cimpoi (care colaborase la alcătuirea Dicţionarului General al 

Literaturii Române) nu trebuie citit nimic! Nu vedem, însă, în alcătuirea listei respectarea 

principiului în numele căruia s-a organizat toată această campanie de resemnificare - 

libertatea de expresie. Perpetuarea mitului eminescian este percepută şi în această revistă ca 

fiind anacronică (Ibidem: 19), iar Matei Florian, în Zilele lui Eminescu, de profesie poet 

naţional (Dilemateca 2007: 28) vede în Eminescu un personaj fictiv, deghizat politic. În plus, 

Eminescu trece de statutul de brand şi devine un produs de utilitate imediată, în concursul 

Pune-l pe Eminescu la produs, iniţiat în vara anului 2006, avînd ca model campanii 

asemănătoare din Uniunea Europeană, de pildă „uleiul Dante”, „undiţa Shakespeare”. Despre 

acest concurs vorbeşte şi Marius Chivu în Mitul lui Eminescu, contemporanul nostru 

(Dilemateca 2007: 22) însă nu am putea spune că este o cale prin care se va ajunge mai uşor 

la partea de literatură ci, cel mai probabil, nu se va mai trece dincolo de înţelesul eventualelor 

ţigări sau bomboane „Eminescu”. 

Această acţiune de reinterpretare şi de încercare a demontării unor clişee, nu putea să 

nu nască o reacţiune la fel de ferventă din partea celor care au simţit că nu e vorba de o 

simplă schimbare de perspectivă, ci de o destrămare şi o batjocorire a unui mit, care, ca orice 

valoare nu ar trebui atins, cu atît mai mult în modul în care s-a întîmplat. Au apărut o serie de 

articole (cu precădere on line) ce au ca scop apărarea poetului, însă argumentele aduse nu ţin 

strict de aspectul literar, ci merg pe traseul criticării direcţiei dorite de Dilema – Dilemateca, 

precum şi a unor afirmaţii rostite de H. R. Patapievici. O atitudine pe care o putem considera 
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logică, atîta vreme cît articolele apar ca reacţie la o seamă de atacuri ce nu vizează exclusiv 

preocupările literare ale lui Eminescu, ci întreaga sa sferă de activitate. Unul dintre cei mai 

fervenţi susţinători ai imaginii eminesciene este Theodor Codreanu, care reacţionează la 

numărul din februarie al Dilematecii, criticînd demersul demitificator, susţinînd că Eminescu 

este condamnat la o a doua moarte – cea culturală. În Eminescologia  „cadavrului din 

debara”, articol ce se poate citi on line, Theodor Codreanu critică şi receptarea din Dilema, 

despre care consideră că nu a făcut decît să-l declare pe Eminescu nul din toate punctele de 

vedere. De asemenea, nu vede nici în articolele lui Patapievici despre Eminescu o nevinovată 

încercare de revitalizare. Patapievici susţine că  „hotărît lucru, la o sută cincizeci de ani de la 

naştere, Eminescu nu mai e la modă”, „steaua lui Eminescu e condamnată să pălească”, „de 

Eminescu am început să ne jenăm”, „Eminescu nu ne mai poate apărea decît ca exasperant de 

învechit” (Flacăra 2002: 86). Acuzat pentru articolul său, Patapievici se justifică, susţinînd 

că nu e vorba de o denigrare, ci de o „elegie”, însă, în afirmaţii de genul celor citate, cu greu 

se pot stabili legături cu o elegie. 

Un alt susţinător al imaginii lui Eminescu – Corneliu Florea, în articolul Falsa elegie 

despre Eminescu (Ecoul 2007) vede în cuvintele lui Patapievici o procustizare fatală şi o 

adevărată blasfemie; pentru acesta, Eminescu este unul dintre fiii lui Dumnezeu, trimis 

românilor, şi nicidecum o imagine supusă modei sau incorect politică, după noile canoane. 

Este una din cele mai mari greşeli în judecarea unui scriitor – el nu trebuie să fie judecat după 

nici un criteriu politic, nu trebuie să fie supus unui tipar politic, în care dacă nu se încadrează, 

nu merită să fie numit „românul absolut”. Noul canon, importat după „ţările progresiste”, 

cum afirmă H. R. Patapievici, este unul din cele mai rele, atîta vreme cît judecă un scriitor 

după principii politice. Articolul lui H. R.Patapievici a provocat şi reacţia lui Viorel Patrichi 

Masca lui Ianus şi mentalitatea second hand (Rost 2005: 27), articol în care lansează celebra 

afirmaţie „Eminescu este cadavrul nostru din  debara de care trebuie să ne debarasăm, dacã 

vrem să intrăm în Uniunea Europeană”, atribuită mult timp lui H. R. Patapievici. În fapt, a 

fost un rezumat al articolului acestuia, iar ca un contrapunct, Patrichi redă părerea lui Dali, 

care afirma în 1980 că o cultură ce i-a dat pe Eminescu, Eliade, Cioran, nu poate fi o cultură 

minoră. Se simte, însă, că articolul său este pătimaş, dovada fiind nedelimitarea clară între 

termenii săi şi cei ai lui H. R. Patapievici, fervoarea în a condamna o atitudine văzută ca 

negativă. 

În ambele direcţii în care se încadrează imaginea eminesciană există o virulenţă şi o 

hotărîre care îl fac pe Eminescu să fie în continuare actual şi viu, însă aşa cum am încercat să 

arătăm, linia directoare în articolele referitoare la Eminescu nu este axată pe operă, ci pe toate 

aspectele vieţii şi activităţii sale. S-a văzut că Eminescu nu este asimilat pe o linie mediană, 

patima ce se pune în apărarea sau în defăimarea sa nu se consumă în focuri molcome, însă 

vedem în aceste polemici o prea mare îndepărtare de sfera literară – este pus în discuţie 

creatorul şi mai puţin opera. Motiv pentru care încercarea de a-l face pe Eminescu să nu mai 

fie un centru în literatura română nu o credem, însă, ca fiind susceptibilă de a reuşi. Este greu 

a dărîma un mit, iar a vedea în Eminescu un mit nu trebuie interpretat ca fiind o atitudine 

retrogradă. La nivelul mentalului colectiv Eminescu nu e înţeles în notă paseistă, xenofobă, 

retrogradă, ci este un simbol pentru stabilitate şi poate chiar pentru un anume optimism 

naţional – ştiind că există cîteva elemente de valoare, simţim că avem o cultură şi nu o 

tentativă de cultură. Eminescu, precum şi sintagma de poet naţional sînt o necesitate, ca 

elemente ale stabilităţii de care cultura română, pînă la Eminescu, a dus lipsă. O demitizare a 

lui Eminescu nu ar determina decît o reordonare a geografiei culturale, o reorientare către noi 

puncte vitale, echilibrate, centrale. Nu se ştie însă cît de benefică ar fi o astfel de 

reconstrucţie; pînă să se găsească o nouă stare de armonie, ar urma o perioadă de întrebări şi 

poate haos, căci acesta este efectul unei ciclicităţi de construcţie şi destrămare. 

Dincolo de orice clişee, sentimentalisme şi apologii, considerăm că Eminescu este încă 
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un punct de reper şi cultura română nu are nevoie de o altă etapă de confuzie. Nu este 

benefică lupta în direcţia dărîmării unei imagini, luptă în care se risipesc eforturile de a crea 

ceva valoros, inedit. Nu vedem cum un scriitor valoros ar fi împiedicat de imaginea lui 

Eminescu în propria sa creaţie sau cum ar avea nevoie de dărîmarea unui mit pentru a se 

impune în sfera literară – un Blaga, un Nichita Stănescu nu l-au resimţit pe Eminescu drept o 

povară. Eminescu nu mai trebuie perceput ca pe un obstacol ce trebuie depăşit, el trebuie să 

fie un imbold către creaţie şi nu un impediment, un simbol de stabilitate de care a fost 

capabilă literatura română şi de la care se pot ramifica o infinitate de posibilităţi creatoare, cu 

nimic împiedicate de Eminescu de a depăşi un anume standard. 
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ANCA DUMITRU 
Anul III, Braşov 

Mihai Eminescu: modele de receptare didactică 

Studiul de faţă îşi propune o analiză asupra receptării operei (poetice) eminesciene în 

învăţămîntul românesc preuniversitar, cu precădere în cel liceal, la momentul actual. Fără a 

avea pretenţia de a fi una exhaustivă, analiza are în vedere abordările operei eminesciene   

propuse de programele, manualele şcolare, dar  şi de metodici. 

În linii mari, se pot distinge două tipuri de abordare a operei eminesciene, pe care le 

propun metodicile, manualele şcolare şi programele. Pornind de la metodici şi sfîrşind cu 

manualele  şcolare, ar fi de aşteptat ca unghiul din care se face raportarea la opera 

eminesciană să rămînă acelaşi, ca viziunile pe care le lansează să se suprapună în mare 

măsură. Este departe însă de a fi astfel. Ghidurile metodice, care nu fac, desigur, trimitere 

directă la textul eminescian, propun un model de analiză care manifestă dificultăţi de 

aplicare. Analiza este redusă la o schemă fixă alcătuită din faze ale aşa-zisului „algoritm 

didactic” (Constantin Parfene 1999: 131). Constantin Parfene propune nişte „operaţii” 

specifice fiecărui gen literar. Astfel, pentru operele lirice paşii analizei ar fi următorii: 

„identificarea cuvintelor cheie, a locului şi a recurenţei lor; identificarea imaginilor poetice, a 

grupurilor imagistice şi inducerea semnificaţiilor în context […], intuirea substanţei lirice 

unificatoare” (Ibidem). Accentul cade, mai degrabă pe nivelul formal al textului poetic şi mai 

puţin pe sens. Identificarea unor imagini poetice şi a unor cuvinte-cheie îşi au rolul în 

cuprinsul analizei pentru că ele constituie un punct de plecare potrivit în studierea unui text 

liric. Relaţiile care se stabilesc între imagini, cuvinte alcătuiesc sensul poeziei. Simpla 

identificare a lor nu răspunde scopului predării poeziei. Apropierea de textul poetic 

eminescian nu se poate produce acolo unde semnificaţia urmează formei. În acest sens Robert 

Frost afirma într-o conferinţă susţinută la Colegiul Amherst din USA în 1931: „Există două 

căi prin care să te apropii de poezie. Una, scriind poezii […] mai există (încă) o cale pentru a 

te apropia de poezie, din fericire, şi asta prin lectură, nu ca a unui material lingvistic, de 

istorie; doar ca poezie. Una din sarcinile grele ale profesorului este să ştie cît de mult s-a 

apropiat studentul de poezie. (n.n.)” (Robert Frost 1966: 53). Cît de mult s-ar putea apropia 

elevul de poezie urmînd un astfel de demers care antrenează mai puţin intuiţia şi gîndirea, 

instrumente prin care poezia se descoperă cititorului? Un demers care se limitează la nivelul 

formal al operei lirice.  

Analizînd astfel un text poetic eminescian, rezultatele se pot constitui mai mult într-un 

inventar de imagini, figuri de stil, decît într-o apropiere de text. Luînd drept metodă 

funcţională modelul schematic de analiză propus mai sus nu se poate obţine decît o viziune 

incompletă asupra operei poetice eminesciene. 

O abordare, în aceeaşi măsură parţială, dar şi învechită, o propune manualul pentru 

clasa a-XI-a publicat la Editura Didactică şi Pedagogică. Din cele opt lecţii despre autor şi 

cîteva din poeziile sale (Epigonii, Floare albastră, Peste vîrfuri, Revedere, Scrisoarea I, 

Odă (în metru antic)), prima debutează cu încercarea de a trasa „itinerariul biografic şi 

spiritual” al autorului (Ion Dună şi Raluca Dună  2004: 86). Sub titlul Ce trebuie să ştiu şi să 

argumentez se desfăşoară o listă, în mare parte, a locurilor comune despre Eminescu şi a 

operei sale. Ideilor notate de autorii manualului le lipseşte nu atît nuanţa, ci, mai degrabă, 

scopul. Sintagme precum „creatorul poeziei filozofice”, „creatorul limbajului poetic 

românesc”, „poet naţional”, cred cei doi autori, vor ghida elevii pe calea înţelegerii textului 

eminescian. Însă greşeala pe care o comit aici autorii este următoarea: în loc de a-l vedea pe 

Eminescu ca poet, cei doi văd în el Poetul. La acestea se adaugă precizări de ordin general: 
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teme, motive, „varietatea atitudinilor lirice”, „redactarea laborioasă” (Ibidem), care, de 

asemenea, nu îşi au rostul ca simple enumeraţii. Celelalte şapte poezii sînt însoţite de seturi 

de exerciţii care vizează încă o dată tipul de compoziţie a textului poetic, adică o analiză 

stilistică în mare măsură: („Extrageţi figurile sintactice bazate pe simetrie” (Ibidem: 95)). 

Schematic, se trasează şi cîteva din ideile a ceea ce elevul va trebui să compună acasă: 

comentariul literar, bineînţeles, urmînd paşii indicaţi în manual, care coincid perfect cu 

secvenţele textului. 

Dacă elevul ar lua contact pentru prima dată cu textul eminescian, avînd ca ghid 

demersul sugerat de manualul publicat la Editura Didactică şi Pedagogică, gustul pentru 

poezia eminesciană s-ar familiariza mai întîi cu locurile comune – atît de numeroase în cazul 

de faţă – pentru ca apoi să compună propriul comentariu, urmărind aceeaşi direcţie clişeizată. 

Nici în acest caz manualul – de data aceasta – nu este tocmai un ghid adecvat cunoaşterii 

textul poetic eminescian. Astfel presupusa distanţă între elev (cititor) şi operă creşte. Poezia 

se ascunde în spatele acestui asediu al locului comun. Din punctul de vedere al celor doi 

autori, poezia eminesciană – se deduce de aici – se poate (sau trebuie) să fie studiată şi 

înţeleasă (viziune care corespunde celei lansate de metodica semnată de Constantin Parfene) 

la un nivel de suprafaţă. De aici reiese că poezia eminesciană – şi asta vine în consonanţă cu 

lista de locuri comune conţinută în manual la lecţia introductivă despre Eminescu – şi-ar 

afirma valoarea în istoria literaturii române strict la nivelul limbajului. Încă o dată o viziune 

limitativă, insuficientă în raport cu resursele estetice ale textului poetic eminescian. 

O lectură amănunţită a poeziilor eminesciene o propune manualul de clasa a-X-a 

publicat la editura Art Group Editorial. În cadrul lecţiei pentru Floare albastră sînt introduse 

concepte noi: romantism, apolinic, dionisiac, discutate apoi în relaţie cu poezia. Exerciţiile 

care urmează urmăresc în paralel elemente de semantică şi stilistică. Iar apropierea de textul 

poetic se produce treptat pornind de la titlu. Dar prezentarea unor concepte noi, a unor viziuni 

critice se poate plasa între elev şi textul poetic. Astfel, introducerea unor noţiuni noi poate 

ridica îndoieli asupra producerii presupusei apropieri a cititorului de text. Nu putem decît să 

ne îndoim de faptul că o interpretare realizată prin grila unor concepte va ajuta elevii în 

descoperirea sensului operei.  

Manualul de clasa a-XI-a publicat la editura Humanitas oferă o deschidere mai largă în 

analiza textului Scrisoarea I, discutat pe rînd sub o serie amplă de aspecte: „structură şi 

tematică”, „luna – simbolul central al poemului”, „condiţia geniului” (Alexandru Crişan 

2006: 154). După secvenţa de discutare a textului urmează secţiuni de exerciţii purtînd titluri 

precum „dincolo de text”, „criticii spun”, „biblioteci deschise” sau „citiţi despre” 

(Ibidem:157). Paşii pe care îi propune metoda de lectură aici implică pe lîngă înţelegerea 

textului, raportarea la alte texte de factură asemănătoare.  Survine iar acelaşi pericol: al 

distanţării de poezie datorită interpretărilor care se plasează între elevul-citior şi poezie. În 

manual există fragmente din critica literară semnate de Matei Călinescu, Dumitru Popovici, 

Ioana Em. Petrescu. Contextul critic mai larg, în care este situat textul poetic, nu poate decît 

să crească distanţa între cititorul elev şi poezia eminesciană. 

Modelele de abordare a poeziei eminesciene pe care le-am analizat mai sus diferă prin 

mijloacele de analiză pe care le propun. Însă rezultatul modelelor didactice nu este departe de 

eşecul elevilor în înţelegerea textului. Metodica semnată de Constantin Parfene se 

concentrează mai mult asupra elementelor ce ţin de formă. Manualul pentru clasa a-XI-a 

publicat la Editura Didactică şi Pedagogică construieşte o viziune inadecvată asupra operei 

poetice eminesciene, care nu evită locurile comune şi pentru care Eminescu este poetul 

naţional, nu un poet român. Celelalte două manuale propun raportarea la textul eminescian 

prin grila criticii eminesciene, ceea ce poate constitui un obstacol în înţelegerea textului. 

Robert Frost nota în acelaşi eseu:  „[…] ştiu de existenţa unor institute care, deşi acordă 

viza de intrare poeziei mai vechi, fac în aşa fel încît exclud tot ce e poetic în ea, tratînd-o ca 
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pe ceva ce nu e poezie” (Robert Frost 1966: 48-49). Acesta este şi cazul modelelor de 

abordare pe care le-am analizat aici. Preocuparea pentru limbaj, sintaxă transformă studiul 

poeziei într-unul ştiinţific şi poezia într-un obiect de studiu ştiinţific. Dar poezia nu este 

numai limbaj. Ea este simultan formă şi înţeles. A studia poezia eminesciană ca limbaj 

reprezintă un gest neterminat, o acţiune care nu a fost dusă la capăt.  A încerca o lectură prin 

grila criticii literare este un pas înapoi.  Atunci ce face ca distanţa dintre elevul-citior şi textul 

poetic eminescian să scadă? În ce constă, de fapt, apropierea de textul poetic? 

Ce presupune şi care este modelul de abordare a textului poetic eminescian literar în 

învăţămîntul preuniversitar (liceal) care ar putea să faciliteze înţelegerea poeziei? Bineînţeles, 

este greu de spus. O soluţie ar fi cea sugerată de Robert Frost în acelaşi discurs. Ideea de la 

care porneşte autorul este că „poezia începe cu metafore banale, metafore drăguţe […] şi 

merge pînă la cea mai profundă cugetare. Poezia ne oferă singura cale îngăduită pentru a 

spune un lucru şi a înţelege un altul” (Ibidem: 50). Poezia este, astfel, discurs metaforic, 

afirmă scriitorul. Gîndirea, de orice tip, cu excepţia gîndirii matematice, mai susţine Robert 

Frost, este şi ea metaforică. Iată unul dintre numeroasele exemple pe care le aduce autorul în 

sprijinul afirmaţiei conform căreia gîndirea e metaforică, cu excepţia celei matematice: „Am 

remarcat altă metaforă în acelaşi domeniu (fizica): „În vecinătatea materiei, spaţiul e ca şi 

cînd ar fi curbat”. Astfel, dacă omul se raportează la realitate, viaţă prin intermediul unei 

gîndiri metaforice, tot o gîndire metaforică este necesară pentru apropierea de poezie. Iar 

„profesorul trebuie să-l înveţe pe elev să gîndească” (Ibidem: 52). La fel s-ar putea proceda şi 

în cazul studierii operei poetice  eminesciene: lăsînd la o parte interpretările criticii, scurtînd 

cît mai mult distanţa între elev şi poezie, oferindu-i acestuia posibilitatea comparaţiilor. Să se 

plaseze într-un raport cu poezia aşa cum se plasează şi în raport cu viaţa. Iar apropierea de 

poezie se (poate) face treptat şi continuu. Nu prin practici de analiză textuale care vizează 

exclusiv elemente de limbaj, nici neapărat prin ochii criticii literare, nici prin preluarea 

gratuită a unor locuri comune legate de poezia eminesciană sau de Eminescu însuşi. 

Conchizînd, modelele de receptare didactică analizate aici redau o imagine parţială a 

poeziei eminesciene: de la modelul analizei formale, al locurilor comune, la cel care 

accentuează importanţa dimensiunii criticii în studiul poeziei. Abordarea potrivită didacticii 

poeziei eminesciene credem că urmăreşte o simplificare a raportului elev-text poetic prin 

suscitarea gîndirii elevului în sensul metaforic pe care i-l dă Robert Frost, provocare ce 

trebuie să vină din partea profesorului. 

BIBLIOGRAFIE: 

Adrian Costache, Florin Ioniţă, Adrian Săvoiu, 2005, Limba şi literatura română. Manual 

pentru clasa a-X-a, Editura Editorial Art, Bucureşti 

Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pîrvulescu, Florentina Sîmihăian, Rodica Zafiu, 

2006, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a-XI-a, Editura Humanitas, 

Bucureşti 

Ion Dună şi Raluca Dună, 2004, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a-XI-a, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

Robert Frost, „Educaţia prin poezie. Monolog meditativ” în Secolul 20, 1966, nr. 12 

Constantin Parfene, 1999, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, 

Polirom, Iaşi 



 

 

114 

AURELIA MIŢCA 
Anul II, Chişinău 

Lirica lui M. Eminescu în receptarea criticii din RSSM: intenţie şi fetiş 

Opera literară constituie o structură care se cere descoperită, definită, dovedită ( cf. 

Adrian Marino 1968: 81). Realitatea acestei structuri literare lăuntrice postulată de teoriile 

estetice care văd în opera de artă o „formă internă”, o „idee”, o „logică” presupune neapărat 

depistarea prin mijloace critice corespunzătoare. Formele verbale, fireşte pot fi diferite. Dar 

miezul lor rămîne identic, întrucît punctul de plecare este invariabil: structura presupune o 

articulare interioară, o motivare, o ordine şi unitate, traduse într-o regulă, idee conducătoare, 

principiu de organizare, în jurul cărora atenţia criticii urmează să se concentreze. O dată 

surprinsă ideea fundamentală, opera devine inteligibilă (Ibidem: 83). Nu încape îndoială că 

adevărata critică literară descifrează mai înainte de orice anume aceste realităţi subtile: a 

descoperi şi a reda operei coeziunea sa internă, a-i surprinde logica, a-i demonstra 

organicitatea, ceea ce constituie însăşi raţiunea şi esenţa criticii. Dacă opera este structură, iar 

structura derivă sau ascunde un sistem interior de interdependenţe, obiectul criticii constă în 

chip necesar tocmai în descoperirea modului de funcţionare a sistemului respectiv, a regulii 

jocului; astfel, rolul criticii constă în reconstruirea şi anticiparea raporturilor interioare, sub 

forma unui „model”, cu ajutorul căruia specificitatea funcţională, rigoarea ascunsă a operei, 

devine cu uşurinţă perceptibilă. A reconstitui opera după propriul său model reprezintă aşadar 

prima obligaţie a criticii, verificată şi în alte împrejurări bine distincte (Ibidem: 84). A prinde 

şi a clarifica resortul intern al operei, sensul structurii sale, reprezintă o preocupare centrală a 

criticii, derivată organic din însăşi natura sa specifică (Ibidem: 90). Critică intervine abia la 

stadiul  în care sensul latent tinde să irupă, să devină evident, în una sau alta dintre ipostazele 

sale eventuale. Clarificarea operei, echivalentă de multe ori cu o adevărată demistificaţie, se 

înscrie printre preocupările criticii (Ibidem: 92). 

În lucrarea sa Cuvintele şi lucrurile, Michel Foucault, apelînd la tipurile limbajului 

clasic face o distincţie între critică şi comentariu. Existenţa limbajului în epoca clasică este în 

acelaşi timp suverană şi discretă. Suverană deoarece cuvintele au primit sarcina  şi puterea de 

a reprezenta gîndirea. Dar a reprezenta nu vrea să însemne în acest context a traduce, a da o 

versiune vizibilă, a fabrica un dublu material care să poată reproduce, pe versantul extern al 

trupului, gîndirea în exactitatea sa. A reprezenta trebuie înţeles în sens strict: limbajul 

reprezintă gîndirea, aşa cum gîndirea se reprezintă pe ea însăşi. Prin aceasta limbajul se face 

invizibil sau aproape invizibil. În orice caz, a devenit transparent în raport cu reprezentarea că 

fiinţa sa încetează să mai pună probleme. Renaşterea se oprea în faţa faptului brut că există 

limbaj: în densitatea lumii, un grafism amestecat printre lucruri sau alergînd pe sub ele; sigle 

dispuse pe manuscrise sau pe foile cărţilor. Şi toate aceste mărci insistente chemau un limbaj 

secund – acela al comentariului, al exegezei, al erudiţiei – pentru a face să vorbească şi pentru 

a face, în sfîrşit mobil limbajul „aţipit” în ele; fiinţa limbajului preceda cu o încăpăţinare 

mută, ceea ce se putea citi în el şi cuvintele prin care era făcut să răsune (Michel Foucault 

1996: 121). Începînd cu secolul al XVII-lea această existenţă masivă şi intrigantă a limbajului 

va fi eludată. Ea nu mai apare pecetluită în enigma mărcii: dar nu apare încă desfăşurată în 

teoria semnificaţiei. Limbajul nu mai are alt loc decît reprezentarea, nici altă valoare decît în 

reprezentare: în această „scobitură” pe care ea are puterea de a amenaja. Faţă de sine însuşi 

limbajul este într-o postură de perpetuu comentariu: or, aceasta nu se poate exercita decît 

dacă există limbaj, limbaj care să preexiste în tăcere discursului prin care încercăm să-l facem 

să vorbească. Pentru a comenta e necesar probabilul absolut al textului; şi invers dacă lumea 

este o împletitură de mărci şi de cuvinte, cum să vorbeşti altfel decît sub forma 
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comentariului? Începînd cu vîrsta clasică, limbajul se desfăşoară în interiorul reprezentării şi 

în această dedublare a ei care o excavează. De acum înainte, textul prim se face nevăzut şi, cu 

el, tot fondul inepuizabil al cuvintelor al căror fiinţă tăcută era înscrisă în lucruri: doar 

reprezentarea rămîne, derulîndu-se în semnele verbale care o manifestă şi fac să devină prin 

aceasta discurs. Enigmei unui discurs pe care al doilea limbaj trebuie să-l interpreteze i s-a 

substituit discursivitatea esenţială a reprezentării: posibilitatea deschisă, încă neutră şi 

indiferentă, dar pe care discursul va avea drept sarcină să o înfăptuiască şi s-o fixeze. Or, cînd 

acest discurs devine, la rîndul lui obiect de limbaj, nu-l mai interogăm ca şi cum ar spune 

ceva fără s-o spună, ca şi cum ar fi un limbaj reţinut asupra lui însuşi şi o vorbire închisă; nu 

mai căutăm să scoatem la iveală marea enigmă ascunsă sub semnele sale; îl întrebăm cum 

funcţionează: ce reprezentări desemnează, ce elemente decupează şi prelevă, cum analizează 

şi compune, ce joc de substituiri îi permite să-şi asigure rolul de reprezentare. Comentariul  a 

făcut loc criticii. Acest raport nou pe care limbajul îl instaurează faţă de sine însuşi nu este 

nici simplu, nici unilateral. Aparent, critica se opune comentariului, aşa cum analiza unei 

forme vizibile se opune descoperirii unui conţinut ascuns. Dar, atît fiindcă această formă este 

aceea a unei reprezentări, critica nu poate analiza limbajul decît în termeni de adevăr, de 

exactitate, de proprietate sau de valoare expresivă. De aici rolul mixt al criticii şi 

ambiguitatea de care ea niciodată n-a putut scăpa. Ea interoghează limbajul ca şi cum acesta 

ar fi pură funcţie, ansamblu de mecanisme, mare joc autonom al semnelor; dar nu poate, în 

acelaşi timp, să nu-l întrebe în privinţa adevărului sau minciunii sale, deci a modului de 

prezenţă a celor spuse de el în cuvintele prin care acestea sînt reprezentate. Tocmai pornind 

de la această dublă necesitate fundamentală, conţinutul expresiei semnificat/ semnificant a 

ieşit, puţin, la lumină şi a ocupat în final  locul pe care îl ştim (Ibidem: 121-123). Critica îşi 

impune de asemenea spaţiul propriu în examenul formelor retoricii: analiza figurilor, adică a 

tipurilor de discurs cu valoarea expresivă a fiecăruia, analiza tropilor, adică a diferitor 

raporturi pe care cuvintele le pot întreţine cu un acelaşi conţinut reprezentativ. Începînd cu 

vîrsta clasică, comentariul şi critica se opun în mod profund. Vorbind despre limbaj în 

termeni de reprezentare şi de adevăr, critica îl judecă şi îl profanează. Menţinînd limbajul în 

irupţia fiinţei sale şi chestionîndu-l în direcţia secretului său, comentariul se opreşte în faţa 

povîrnişului prealabil şi îşi atribuie sarcina imposibilă mereu reînnoită, de a repeta în sine 

naşterea limbajului, îl sacralizează. Aceste două feluri ale limbajului de a fundamenta un 

raport cu el însuşi vor intra de acum într-o rivalitate din care încă n-am ieşit (Ibidem: 124). 

Critica literară este cunoscută ca ramură a ştiinţei literaturii care analizează, 

interpretează, apreciază şi orientează fenomenul literar-artistic contemporan în lumina unei 

concepţii estetice, pe cînd comentariul este explicarea unei opere literare, istorice etc., făcută 

adesea prin note marginale, interpretare. Pornind de la aceste două noţiuni, concepte prin 

realizarea unei re-lecturi a criticii realizate în RSSM pînă la 1989 ne dăm seama că maximum 

la care a putut ajunge în acea perioadă critica sovietică socialistă moldovenească a fost un 

comentariu al textului eminescian. Or, în opera lui M. Eminescu, criticul îşi propune să 

calculeze ipotetic „înălţimea obeliscului sufletesc” eminescian, să „refacă arhitectura 

ipotetică a operei” să întreprindă „o refacere organică” a tabloului spiritului creator al lui 

Eminescu? Principiile de estetică sînt şi mai limpezi: „Ca să înţelegem pe Eminescu trebuie 

să-i descoperi o structură proprie” – întrebarea cititorului actual ar fi cum poţi descoperi 

structura proprie lui Eminescu dintr-un comentariu mediocru, din nişte note marginale 

neargumentate teoretic. De aici ne dăm seama că aşa-zişii critici din RSSM prin activitatea 

lor induceau cititorul într-o mare eroare. Spre demonstrarea acestei ipoteze vom apela la o re-

lectură a criticilor moldoveni, R. Portnoi (1963), L. Curuci (1966) şi Constantin Popovici 

(1988). 

Pentru ca rezultatele criticii să fie eficiente şi veritabile, criticul se cade a nu fi 

sentimental urmînd să se ocupe într-o deplină luciditate doar de realitatea produselor finite, 
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prin renunţarea la explicaţiile exclusiviste de tip cauzal-intenţional (Adrian Marino 1968: 

101). Critica prospectează, descoperă şi defineşte valori, nu le inventează, nici nu le atribuie 

(cum făceau criticii din RSSM). Valoarea este ancorată şi, poate mai bine-spus, infuză în 

întreaga structură literară, sporită prin semnificaţie, consolidată prin originalitate. Subiectul 

criticii trebuie s-o recunoască, să se întîlnească cu ea, să coincidă cu ea. Actul critic 

presupune deci, ca orice act de cunoaştere, o colaborare organică între obiect şi subiect, care 

vine în întîmpinarea calităţilor obiectului, descoperite progresiv, din diferite unghiuri de 

percepţie. Dar, oricît de mobilă ar fi ea, percepţia critică nu formează din  nimic valoarea, ci 

numai o „realizează”, o actualizează (Ibidem: 140). În RSSM nici pe departe nu se ţinea cont 

de acestea, căci criticul îşi permitea să atribuie operei lui M. Eminescu diverse valori 

neautentice şi totalmente incompatibile cu însăşi opera. Bunăoară îi erau atribuite pseudo-

valori, ca de exemplu cele compatibile cu programul PCUS, după cum observăm în cazul 

criticului R. Portnoi, care în articolul său Actualitatea lui Eminescu zice că „Dacă pentru 

popoarele, care continuă să trăiască în regimul asupritor capitalist, răsună încă şi azi foarte 

actual: «Zdrobiţi orînduirea cea crudă şi nedreaptă,/  Ce lumea o împarte în mizeri şi 

bogaţi!.../ Sfărmaţi palate, temple, ce crimele ascund...», apoi pentru popoarele, care au 

zdrobit de acum această orînduire şi făuresc azi societatea nouă răsună nu mai puţin actual: 

„Zidiţi din dărmăture gigantici piramide/ Ca un memento mori pe al istoriei plan”. 

Nu sînt oare „gigantici piramide” canalurile Volga-Don şi Moscova ori oraşele noi, 

hidrocentralele şi uzinele uriaşe, care s-au construit şi se construie mereu în ţara noastră? 

Extrem de actuală este ideea păcii între popoare, care şi-a găsit în Eminescu un tribun 

înflăcărat. El dezvăluie cauza războaielor,  pe care o vede în interesele meschine ale 

„vîrfurilor ce apasă”: „Averea să le aperi, mărirea şi-a lor bine,/ Ei braţul tău înarmă, ca să 

loveşti în tine,/ Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mîn”. 

Şi iată ce gînduri profesează Toma Nour, eroul romanului Geniu pustiu: „sînt nouri 

care, întunecînd cerul, întunecă pămîntul... Nourii tună, fulgeră şi acopăr cu o perdea de fier 

soarele aurit... Cei mai înalţi şi mai veninoşi nouri sînt monarhii. Cei după ei asemenea de 

veninoşi sînt diplomaţii. Trăsnetele lor, cu care ruină, sacă, ucid popoare întregi, sînt 

răzbelele. Sfărîmaţi monarhii! Nimiciţi servii lor cei mai linşi, diplomaţii, desfiinţaţi răzbelul 

şi nu chemaţi certele noroadelor decît înaintea Tribunalelor popoarelor...” (R. Portnoi 1963: 

173-174). 

Adrian Marino afirmă că este greşit procedeul de a rupe fragmentul din context, a citi o 

carte pe sărite, a discuta eroii desprinşi de piesă, episodul de roman, poezia de ciclu, versul de 

poezie etc., etc. Cu fraze scoase abil sau la întîmplare, cu citate trunchiate, se poate dovedi 

orice, dar absolut orice (pînă şi faptul că Eminescu a anticipat o mentalitate comunistă). 

Putem afirma aproape axiomatic: un studiu literar fragmentar este mai totdeauna eronat, lipsit 

de semnificaţie, de cele mai multe ori de-a dreptul inutilizabil (Adrian Marino 1968: 88-89). 

Dacă sistemul are un sens propriu de desfăşurare, dacă opera nu este „dată”, ci „se 

face” prin realizarea progresivă a proiectului său interior, criticul va trebui să se aşeze din 

aceeaşi perspectivă, rezolvată într-o viziune sferică a operei, în cuprinsul căreia fiecare 

fragment trimite la definiţia globală a lucrării, iar totalitatea la parte, ca momente simultane, 

alternative şi reciproce, ale aceluiaşi examen critic. Neintuirea unităţii structurale împinge pe 

mulţi să nu înţeleagă funcţia fragmentului, să-l izoleze, să procedeze la analize trunchiate, 

arbitrare. Există o artă a citatului care deosebeşte pe criticul adevărat de cel improvizat, de 

ţinută jurnalistică. Unul scoate citate convingătoare, revelatoare pentru sensul interior al 

operei, graţie căror întrezărim întreaga logică a sistemului analizat; altul citează la întîmplare 

doar pentru a umple pagina. Citatul care nu are menirea să lumineze subit textul, în cadrul 

unei viziuni totale, sau măcar să-i ilustreze un aspect fundamental, este greşit, inutil, 

producător de confuzie. Fragmentele se cheamă, se organizează, se sprijină reciproc; a 

surprinde unitatea prin multiplicitate printr-un joc permanent de du-te vino al spiritului, 
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acestea sînt teze de largă audienţă în critica modernă. Anticipate de formalişti ruşi, de I. 

Tinianov între alţii, ele şi-au găsit o bază teoretică în structuralism (Ibidem: 86-87). 

Această eroare nu o face doar Portnoi, dar şi Leonid Curuci care, pe lîngă aceste păcate 

critice mai face şi altele. La acesta din urmă tendinţa de a adapta forţat  opera lui Eminescu la 

necesităţi personale sau ale Partidului. În prefaţa cărţii Aspecte ale artei eminesciene criticul 

afirmă: „Eminescu a introdus în poezia noastră categorii estetice de mare semnificaţie, pe 

care le-a cumulat cu diverse probleme sociale. Universul şi omul, destinul omenirii şi al 

omului ca individ, conflictul individului cu societatea, eternul şi efemerul, durabilitatea şi 

caducitatea, idealul şi realitatea – iată domeniul pe care îl îmbrăţişează creaţia poetului” (L. 

Curuci 1966: 3). Criticul îşi argumentează teoretic ipotezele şi anume: „Domeniul vast al 

esteticii eminesciene, al procesului creator eminescian, prezintă astăzi un sporit interes, 

întrucît spiritul inovator al literaturii realismului socialist se îmbină cu folosirea şi dezvoltarea 

tuturor tradiţiilor progresiste ale culturii mondiale” (extras din Programul PCUS). În locul 

unei critici integre observăm un comentariu, al fragmentelor; poemul Memento mori este 

comentat astfel: „în faţa noastră se perindă epoci istorice, se prăbuşesc state şi popoare, apare 

un noian de probleme sociale”. După care urmează un comentariu al fiecărui episod. 

Babilonul este descris ca o cetate „cu o mare de palate şi pe ziduri uriaşe mari grădini suite-n 

nori” sau era şi natural ca episodul Grecia să apară în cea mai bogată haină mitică. Aici 

„nimfe albe ca zăpada scutur ap’ albastră, caldă”. Iată la ce se reduce critica pe care o face.  

Prin ruperea de fragment se susţine punctul de vedere al Partidului privind religia, 

subiect tabu în acea perioadă. „Tema lui Andrei Mureşanu e reluată apoi în poema postumă 

Demonism. Motivul răzvrătirii apare în această poemă şi mai expresiv, dar şi aici poetul 

constată cu durere înfrîngerea eroilor săi demonici şi titanici în lupta crîncenă cu nălţimele 

cereşti. Din poemă străbate un profund regret, că răul, care-i mult mai mare, iese învingător 

în luptă cu binele: «O, Demon, Demon! Abia acum pricep,/ De ce-ai urcat adîncurile tale/ 

Contra nălţimilor cereşti;/ El face rău, şi fiindcă răul/ Puterea are de-a învinge...’nvinse./ Tu 

ai fost drept, de-aceea ai căzut.». 

Şi în acest fragment postum Domnul e un mare, puternic egoist, de la care porneşte 

nedreptatea. Pămîntul este corpul Titanului mort. Anume lui oamenii îi datoresc calităţile, pe 

care, din păcate le posedă doar în copilărie. Pe urmă devenim răi, deşi Titanul le voieşte 

numai binele” (L. Curuci 1966: 11). „Meditînd asupra răului care domneşte în lume, 

Mureşanu se adresează lui Satan, acestui geniu mîndru, etern al disperării. El vede în 

rebeliunea lui Satan contra cerului o răscoală contra nedreptăţii. Eroul eminescian ar fi vrut să 

scuture lumea. Pornind contra puterii divine, el îi aruncă cuvintele grele de ocară: «Puternice, 

bătrîne, gigante – un pitic,/ Căci tu nu eşti în stare să nimiceşti nimic.» (Ibidem: 13). 

O altă eroare pe care o face criticul Curuci este aceea că nu face o delimitare între eul 

liric şi poet: „Satan şi Demon apar doar figuri simbolice, cărora li se adresează poetul” 

(Ibidem: 29) sau „În poezia Pe lîngă plopii fără soţ poetul e întristat, că iubita nu i-a înţeles 

înflăcăratul amor” (Ibidem: 73). Curuci oferă o critică bazată pe contraziceri (L. Curuci 1966: 

73), unde se spune despre Pe lîngă plopii fără soţ: „fără îndoială o asemenea poezie poate fi 

scrisă numai de un om, care a iubit pătimaş, care a trăit în realitate sentimentul dragostei", 

după care la pagina 81(IV) găsim afirmaţia "În poeziile sale poetul evită momentele 

personale, tinzînd să exprime generalul. De altfel, ne convingem de aceasta şi în poezia Pe 

lîngă plopii fără soţ scrisă în a doua fază (1883), în care e cîntat mai mult amorul decît 

femeia”. 

Studiul lui Curuci abundă în ambiguităţi şi o camuflare a adevăratelor valori, nu ajunge 

pînă în profunzimea operei, iar ideile şi le expune vag, de parcă criticului i-ar fi frică de nişte 

afirmaţii mai concrete, de aceea aceste afirmaţii simpliste nu conving întru totul cititorul, de 

exemplu „Chipul zugrăvit este şi real şi nereal” (Ibidem: 70), oferă o interpretare vagă: „Nu 

este exclus faptul că imaginea ca marmura de albă, cu mîini subţiri şi reci să fie un ecou al 
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trăsăturilor zînei, versul: Nimeni nu este în lume să te vadă vorbeşte despre apariţia tainică a 

frumoasei, pe care numai Miron, fiul de cioban, a văzut-o”. Aceasta se întîmplă cînd un critic 

nu „crede sincer în valabilitatea absolută a judecăţilor sale, în necesitatea caracterului lor 

imperativ, în absoluta îndreptăţire a generalizării lor. Chiar dacă n-o spune niciodată, criticul 

trebuie să fie convins că numai el are dreptate şi că misiunea sa este să adune toate opiniile, 

oscilante sau contrare, în jurul verdictelor sale. Adesea el este de-a dreptul somat să 

procedeze astfel: să demonstreze negru pe alb de ce opera este bună sau rea, pentru ce a 

îmbrăţişat-o sau alungat-o din literatură” (Adrian Marino 1968: 144). 

La Curuci urmărim diverse interpretări eronate, cel puţin aşa par ele cititorului actual: 

„Chiar şi frumoasa Cătălina din Luceafărul confirmă această legitate plastică eminesciană. 

Zugrăvită realist, într-o ambianţă pămîntească concretă, ea este în cele din urmă dată pe 

mîinile vicleanului Cătălin, chip, pentru care poetul nutreşte o profundă antipatie. Aceste 

două personaje vin de la un trunchi comun. Poetul le-a dat nume identice” (L. Curuci 1966: 

80). Descoperim că acest critic combate ideea de imaginar, de oniric transformîndu-le într-o 

realitate socialistă: „Eminescu selecta migălos materialul artistic, ca apoi să se oprească la 

acele fapte ale vieţii, în care ideea ce-l preocupă să fie exprimată în modul cel mai pregnant. 

Astfel pentru realizarea temei conflictului dintre individ şi societate el nu recurge la 

momentele mărunte, banale, ci tinde să ciocnească forţe puternice: societatea şi omul 

superior, neobişnuit” (Ibidem: 87). Conform opiniilor criticului, Geniul pentru Eminescu 

înseamnă fiinţa mitică: „Eminescu are în vedere chipurile din mitologia latină numite genii şi 

socotite divinităţi protectoare” (Ibidem: 88); „Eminescu îi numeşte cînd genii, cînd îngeri 

folosind astfel alături de termenul păgîn şi pe acela din mitologia creştină. O face în scopuri 

stilistice, pentru varietate. Cînd omul moare se stinge şi steaua lui sau geniul lui. Un om mic 

are o stea mică, un om mare – o stea mare”, de unde se naşte întrebarea dacă  oamenii mici 

sînt genii mici şi oameni mari sînt genii mari? Ca şi cum geniului îi putem atribui 

determinative precum mic sau mare. Pentru Eminescu din viziunea criticului sînt şi oameni 

care nu au geniu, aceştia fiind genialităţile din viziunea noastră: „Demn de remarcat este şi 

următorul amănunt. Există oameni fără de înger păzitor, adică fără de geniu. De regulă lor le 

poartă de grijă însuşi atotputernicul: „Căci Dumnezeu în lume le ţine loc de tată/ Şi pune pe-a 

lor frunte gîndirea lui bogată” (Ibidem: 90). 

Prin urmare conform explicaţiilor criticului, poemul Luceafărul nu mai trebuie citit în 

întregime ca să ne dăm seama de genialitatea lui, de vreme ce Luceafărul este o stea, rezultă 

că el este un geniu: „La elaborarea poemei el îi dă numele de Luceafăr, stea de o strălucire 

mare – nume folosit de acum în înţeles de geniu” (Ibidem: 96). Genialitatea lui este explicată 

prin aceea că „Geniul aspiră spre oameni, doreşte să fie înţeles de ei. Însă această dorinţă nu 

se poate împlini în condiţiile societăţii burgheze, unde totul se vinde şi se cumpără, unde 

sentimentele şi idealurile mari nu se pot realiza” (Ibidem: 100). Această idee i se pare 

mediocră cercetătorului actual, care înţelege geniul şi genialitatea lui Eminescu altfel decît 

Leonid Curuci, cea mai înaltă treaptă de înzestrare spirituală a omului, caracterizată printr-o 

activitate creatoare ale cărei rezultate au o mare însemnătate, persoana care are o asemenea 

înzestrare. 

Cît privesc studiile „critice” ale lui Popovici, putem spune că „glosele”, „menţiunile”, 

„marginaliile”, „notele de lector”, cînd nu răspund unor simple convenţii redacţionale, 

reprezintă forme inferioare de critică: analiza rămîne fugitivă, parţială; definiţia de ansamblu 

lipseşte. „Comentariile” şi „cronicile” care nu stabilesc, fie şi printr-un mic ligament, legătura 

cu restul operei, ignorată în substrucţia sa organică la fel. Puse cap la cap, ele nu dau, de 

regulă, nici un tablou; numai din cioburi nu se face mozaicul. A face studii despre ritm, rimă, 

metri, metafore etc., fără corelaţii, fără raportări substanţiale la structura operei, reprezintă, 

din punctul de vedere al criticii literare, o operaţie lipsită de sens. Criticul Popovici se rezumă 

la nişte note marginale ale unui lector neavizat în teoria criticii literare. El analizează fiecare 
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poezie aparte, analiza lui constituindu-se prin a reda conţinutul textului. De exemplu, despre 

Strigoii: „Conţinutul acestui poem, în linii mari e următorul: sub bolta unei vechi biserici e 

întinsă pe catafalc logodnica lui Arald – stăpînul avariilor... (şi după un lung raport despre 

subiectul operei – A. M) acesta e conţinutul poemului” (C. Popovici 1988: 350-351). Apoi 

urmează şi „minusculul” comentariu: „poezia este puternică în efectul ei şi are, ca toate 

lucrările lui Eminescu, nu ştiu ce suflare măreaţă”, (Ibidem: 351) sau „poemul într-adevăr se 

prezintă ca un amalgam de subiecte, motive şi elemente eterogene, dar care se încheagă 

armonios într-un tot întreg şi prezintă în ansamblu un poem de dragoste de un rar farmec 

poetic” (Ibidem: 352). După acestea urmează o lungă descriere a izvoarelor, similitudini cu 

alţi autori şi cititorul nu-şi dă seamă ce valoare promovează criticul, aceea poeziei 

eminesciene sau aceea a poeziilor altor autori, cititorului rămînîndu-i neclară valoarea poeziei 

Strigoii. La fel se întîmplă şi cu alte texte eminesciene, de exemplu Scrisoarea III, După ce 

face o amplă prezentare a subiectului, completată cu o schiţă de caracterizare de personaj, 

criticul afirmă: „Pentru a reda coloritul epocii respective, poetul încrustează în vorbirea lui 

Mircea cel Bătrîn unele expresii şi vocabule arhaice. Exprimată şi ea prin cuvinte „aşezate”, 

pline de chibzuinţă prevenitoare, fermitatea lui Mircea cel Bătrîn îl derutează pe trufaşul 

sultan, făcîndu-l să-şi piardă echilibrul sufletesc” sau, ăn portretul lui Baiazid, „ca şi Mircea, 

Baiazid este foarte bine individualizat prin mijloace de vorbire. Limbajul sultanului abundă în 

metafore şi simboluri. Cu scopul de a sublinia micimea Valahiei şi forţa de neînvins a Porţii 

Otomane, sultanul evocă bătălia de la Nicopole cînd împotriva cuceritorilor turci îşi uniseră 

forţele multe ţări europene” (Ibidem: 403-404). 

Citind o astfel de „critică” ne apare întrebarea unde-i critica din RSSM? Ce s-a 

întîmplat cu critica atîtor decenii? Cum se putea ajunge la mari adevăruri şi valori cînd 

cititorii erau orientaţi de astfel de lucrări critice şi putem să îndrăznim să spunem că nu Evul 

Mediu ar trebui numit „gaura neagră”, ci epoca comunistă care a lăsat urme adînci şi pentru 

actuala R. Moldova. Nu ştim dacă aceste erori erau făcute din simplă ignoranţă sau dacă s-au 

realizat intenţionat, căci ne dăm seama de faptul că acea critică era una care oculta adevărul, 

apăra nişte interese politice, fiind o critică falsă, la un nivel inferior, ce nu deschidea 

lectorului prea mari orizonturi culturale, iar cititorul nu putea gîndi cît de cît subtil sau 

nuanţat, căci era indus în eroare tocmai de cea care trebuia în mod normal să arunce lumină 

peste opera literară şi nu s-o întunece mai tare. Încercările de critică sovietică erau de-a 

dreptul sfidătoare, lipsite de autenticitate, veridicitate, nefondate teoretic etc.. Lectorul actual 

pur şi simplu îi neagă valoarea prin însuşi faptul că e realmente depăşită şi mediocră. 
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CRISTINA MILOŞ 
Anul III, Cluj 

Figuralitate şi tensiune discursivă în Memento mori 

Imposibilitatea circumscrierii identităţii subiectului într-un univers poetic limpede, fără 

ascunzişuri, atrage după sine o perpetuă interogare a textului. Disimularea lui nu este un 

minus, ci ea aduce un spor de mister, ce intrigă cititorul şi-l provoacă să-i pun întrebări şi să 

le caute răspunsurile. Zonele de tensiune şi figural reprezintă o astfel de provocare de a nu ne 

lăsa seduşi de aparenţa textului, ci de a merge un pas mai departe pînă la a întreba ce ascunde 

şi cum ascunde textul. 

Ambiguizarea care pune sub semnul întrebării toate evidenţele textului este prezentă 

încă din primul vers: „Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur”. Conform obişnuinţei 

noastre (de vorbitori nativi de limbă română), ne aşteptăm ca subiectul unei propoziţii să stea 

la început. A doua parte a emistihului însă se izbeşte de cezură, demolînd această aşteptare. 

Substantivul cu care se deschide versul nu este subiectul verbului, deoarece pronumele 

personal de persoana I-a singular ocupă deja locul subiectului. Cuvîntului îi este negată însă 

şi funcţia de complement direct, deoarece ea este acoperită de „visurile”. Oricum am răsuci 

topica, cuvîntul „turma” nu numai că se dovedeşte că nu îndeplineşte niciuna dintre funcţiile 

precizate, dar nu are nici o funcţie sintactică în cadrul relaţiilor sintactice. Parafrazînd, am 

putea spune: 1. Eu pasc visurile mele ca oi de aur – variantă invalidă pentru că nu integrează 

primul cuvînt şi 2. Eu pasc turma visurilor mele – din nou invalidă pentru că exclude tocmai 

complementul direct. Acoperirea acestui cuvînt „stingher” este totuşi semantică. Din 

paradigma lui fac parte verbul „pasc” şi substantivul „oile”. Prezenţa lui nu este lipsită de 

semnificaţie, nici în virtutea acestui fapt, nici în a aceluia că e plasat la începutul versului. 

Dacă ne apropiem de expresia lui fonetică, observăm că prima consoană este o oclusivă 

întreruptă, particularizată în momentul rostirii printr-o concentrare de energie, o tensiune ce 

se finalizează printr-o explozie. Versul începe prin această explozie. Apoi, substantivul este 

articulat, el exprimă ceva general, o turmă presupune o mulţime de singularităţi, iar aflat fiind 

în relaţie cu următorul cuvînt, aflăm că aceste singularităţi sînt visurile, care determină la 

rîndul lor cuvîntul ce-i urmează. Cu această sesizare, ne aflăm în inima versului, pe „muchia” 

axei de vid a versului care desparte cele două pronume de persoana I. Cele două părţi nu sînt 

egale. Greutatea pare să tragă în a doua secţiune dat fiind subiectul, verbul şi complementul, 

însă pentru că şi verbul şi unul dintre substantive fac parte din paradigma unui cuvînt din 

partea opusă şi pentru că pro-numele este un substitut al unui substantiv, înţelegem că ceea ce 

a fost important s-a spus deja. Ne aflăm într-un general faţă de care eul, plasat de-o parte şi de 

alta a cezurii (prin cele două forme, repetiţie văzută şi ca anticipare si ca ezitare a apariţiei) 

execută o acţiune . 

Observăm deja prima opoziţie esenţială, între individual şi general, a cărui legătură este 

indirectă cu eul; să ne amintim, turma este cuvîntul rămas nelegat. În actul poetic, universul 

se construieşte, dar insuficienţa, limitarea lui este simţită uneori foarte acut, iar intensificarea 

coincide, semnificativ, cu căderea civilizaţiilor. Iată episodul Egiptului. Persoana I alternează 

cu persoana a III-a, înlăturînd orice precizie şi echilibru „el intră să vad-acolo …”. Particula 

a este un anticipator fonetic al terminaţiei, substituită aici de cratimă, de persoana a III-a 

singular, să vadă, dar, în acelaşi timp, d final este terminaţia de persoana I singular, iar 

situaţia aceasta este identică, vedem, în versul trei, prin repetiţia începutului de vers din strofa 

următoare: „În zădar caut-al vieţii înţeles nedezlegat” ne invită să credem că subiectul 

verbului „caut-al …” este cel din primul vers, respectiv regii: „În zădar guvernă regii 

lumea cu înţelepciune”. Dar nu este atît de evident pe cît pare, pentru că forma aceasta a 
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verbului poate fi luată ca cea de persoana I singular, (eu) caut-al vieţii …. Această 

nesiguranţă creează, în primul rînd, un efect de tensiune, sporită de sincopele de ritm:  
În zădar guvernă regii lumea cu înţelepciune – 

Se-nmulţesc semnele rele, se-mpuţin faptele bune - 

În zădar caut-al vieţii înţeles nedezlegat. 

Iese-n noapte şi-a lui umbră lung-întins se desfăşoară 

Pe-ale Nilului mari valuri. – Astfel pe-unde de popoară 

Umbra gîndurilor regii se aruncă-ntunecat. 

1.Versul al doilea e poziţionat între două pauze marcate 2. Strofa e secţionată la mijloc, 

versurile organizîndu-se în două secţiuni a cîte trei versuri, despărţite de un punct, urmînd ca 

ultimele trei versuri să fie legate semantic, o relaţionare tensională neexprimată. Astfel că 

următoarele construcţii sînt atrase de un nucleu semantic: 
Se-nserează. Nilul doarme şi ies stelele din strungă 

 Iese-n noapte şi-a lui umbră lung-încet se desfăşoară  

    (Pe-ale Nilului mari valuri) 

 Se aruncă-ntunecat (umbra gîndurilor regii) 

Din nou întîlnim dificultatea de a găsi verbelor subiectele corespunzătoare. Primul se 

este impersonal, al doilea e relaţionat cu acest lui pe care nu-l vedem clar, pentru că este 

posesorul unei umbre care, în contextul ultimului vers, este însoţită de un atribut substantival. 

Cert este că Nilul nu mai doarme, că se întîmplă ceva ce nu poare fi exprimat. Sintaxa este 

contorsionată, chiar ruptă. Pe de-o parte, cezurile amintite mai sus „decronologizează versul” 

(L. Jenny 1999: 116), iar pe de altă parte, orice încercare de cronologizare ne scapă. 

Reorganizînd, ne-am opri la trei variante:  
1. El iese în noapte şi umbra lui se desfăşoară pe malurile Nilului 

2. Umbra gîndurilor se aruncă-ntunecat 

3. Regii se aruncă-ntunecat pe unde de popoară .   

Ceea ce observăm este că există o incertitudine constantă ce învăluie subiectul, 

păstrîndu-i identitatea într-un loc ascuns şi sugerîndu-ne să interogăm, în continuare, textul. 

Ne aflăm în faţa unui „derapaj expresiv al subiectivităţii” (Ibidem: 126), datorită tensiunii sub 

care ea însăşi se află. Umbra, regii precum şi pronumele personal el sînt nişte măşti, dar 

acestea nu reprezintă un accesoriu rupt de unitatea subiectului, ci fac parte din el. Este ceea ce 

T. Vianu numea mişcarea de concentrare şi dilatare a eului, în măşti, „palpită inima poetului” 

(Tudor Vianu 1965: 303). 

Versul cinci se respiră în trei timpi: 
Pe-ale Nilului mari valuri. – Astfel pe-unde de popoară 

__ ___  _ _ _ __ 

Între versurile unu şi doi, doi si trei, trei şi patru sînt pauze foarte mari, metrice şi 

semantice pe care doar rima le recuperează, dînd fluiditate versificaţiei. Cu strofa aceasta, ne 

aflăm în faţa unei dificultăţi acute de rostire a eului poetic. Să nu uităm că e momentul de 

prăbuşire a unei civilizaţii, trăit intens şi marcat vizibil la nivelul tropilor. Pînă la debutul 

strofei şaptesprezece, epitetele cromatice şi cele care trimit la o atmosferă stenică şi paşnică 

abundă: „valuri blonde”, „albe flori”, „cîmpii verzi” , „gălbui…” „fragezi…”, „argintoase…” 

etc., în aceste doua strofe găsim însă trei epitete „haină de aur”, „aur roş” si „pietre scumpe” 

care, deşi la nivelele expresiei sînt identice cu cele pe care le-am semnalat cu referire la prima 

etapă a civilizaţiei (caracterizată de bogăţie, seninătate, echilibru), conotaţia lor aici este 

funestă. Şi aceasta pentru că sînt folosite de poet să redea atmosfera de sfîrşit tragic. O 

confirmare a acestui fapt este recurenţa consoanei nazale din mijlocul cuvîntului „scumpe” în 

cuvîntul rumpe din locuţiunea verbală „I se rumpe a lui suflet”. 

Şi totuşi, colapsul nu a fost definitiv, poemul nu se încheie abrupt, oricît de puternică ar 

fi tensiunea conţinută în această strofă, umbra gîndurilor” ce se aruncă în mare în strofa 

optsprezece, acum ridică Memfis, „argintos gînd al pustiei”, gîndul o încheagă acum prin 
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actul poetic, „închegare măiestrită din suflarea vijeliei”. Epitetului acestuia îi găsim 

precedent în Epigonii, cînd poetul îşi răspunde la întrebarea „Ce e poezia?/Îmbinare 

măiestrită a unor lucruri neexistente”. Aici îmbinarea este sinonimă cu închegarea. Lumile 

acestea se înalţă şi se risipesc prin literă, sub semnul unui acum. Iată episodul creării regelui 

David, unsul lui Dumnezeu şi psalmistul care se prăbuşeşte în urma păcatului cu Batşeba, o 

prăbuşire marcată textual de conjuncţia adversativă dar. „Cîmpiile verzi”, „strugurii de aur”, 

„mîndre coline”, „măslin”, „dafin verde”, „ierburi mari”, „arfă sunătoare” dispar, epitetele 

se împuţinează, tensiunea la nivel imagistic crescînd, sălciile sînt plîngătoare, iar „arfa 

tremurătoare”. Locuţiunea adverbială în zădar este reluată, în acelaşi moment, versul fiind 

secţionat de cezură tot la centru, gravitînd, astfel, în jurul unei axe vide „În zădar rugaţi 

pieirea – muri se năruie şi cad!”, accentuat prin semnul de punctuaţie final. Cuvîntul din a 

doua secţiune a emistihului, muri, invenţie fiind, trădează tensiunea dintre absenţă şi 

prezentă, este o alunecare din nou în figural. Dar creaţia continuă. Din lira înmuiată în „ape 

oceanici”, versul naşte Grecia. Nu adversativele sînt marca pervertirii aici, ci din nou 

înserarea, „soarele se ascunde galben” după „nori roşii”, ceea ce înseamnă că e zona de 

balans al zilei, de interval, crepusculul nu este încă noapte. În cîmpul acesta tensional se 

suprapun verbe care accelerează ritmul intern al imaginilor „codrii aiurează”, rîul care-şi 

ridică apa în volute, prăvălind-o, flota de nori este împinsă de vînt, trunchii se îndoaie de vînt 

într-o proximitate sintactică, paradoxal, cu epitetele contrastante „rîuri calde”, „marea 

liniştită”, „valuri verzi”, „cîntecul mării blînd şi mat”. Universul acesta stă sub raza lunii care 

este albă, dar care pătează, pentru că apare conştiinţa de sine. Cei doi îndrăgostiţi se văd, „ca 

să se mire cît sînt de frumoşi”. Reflexivul se concentrează această întoarcere a privirii (!) 

înspre sine. Încă de la Aristotel, conştiinţa de sine înseamnă fragmentaritate a conştiinţei pure 

(esenţă a tuturor posibilităţilor), dar actualizarea doar a unor posibilităţi din fiinţa noastră 

pură înseamnă, implicit, limitare. Iar în această culminare îşi înlătură vălul eul poetic.  

În camera îngustă, cugetătorul are conştiinţa limitei, „gîndirea-i e în doliu”. Strofa se 

balansează pe aceeaşi locuţiune adverbială în zădar pe care am întîlnit-o deja în alte momente 

cheie ale poemului, dar efectul ei este mult mai puternic pentru că discursul poetic îşi enunţă 

propria-i limitare. Versul este „În zadar el grămădeşte lumea într-un singur semn”, după care 

urmează o propoziţie cauzală subînţeleasă „În zadar…(pentru că) Acel semn ce îl propagă el 

în taină nu îl crede”. Ceea ce intrigă este acest în taină. Deşi propagă semnul, îl împrăştie, 

răspîndeşte, el însuşi nu crede în el. Iată de ce toată instabilitatea ce se menţine pe parcursul 

versurilor. Poemul nu are o structură antitetică, partea stîngă să fie opusă celei drepte, iar 

imaginile să se aşeze după aceeaşi raţiune, deşi aparent acest mecanism pare să funcţioneze. 

Ci semnificaţiile antitetice se conjugă constant, epitetele cele mai prezente sînt cele formate 

prin afixul oase argintoase/nisipoase, somnoroase, luminoase/mincinoase, dar şi diferite 

construcţii cu substantivul aur, într-o constantă rimă cu maur. Discursul poartă de la primul 

vers stigmatul limitei, rupturile de vers nu fac decît să trădeze aceasta. 

Consider că verbul a vedea are un rol esenţial în economia textului. În-fiinţarea 

somează privirea, „vezi Iordanul”, „îl privim” (templul lui Iehova), „văzut-am” (căprioare), 

„am văzut” (regii) etc. Însă ea se loveşte sonor de reflexivul se, (cei doi îndrăgostiţi se 

privesc) un pronume care nu mai permite deschiderea înspre o lume, ci închiderea spre sine şi 

iată, strofa patruzeci şi trei, nu întîmplător, are în conţinut un subiect situat într-o sintagma cu 

un dublu efect tropic, un epitet şi o inversiune: „orbul sculptor”. Este o structură încadrată 

între două perechi de sunete pregnant diferite, o vocală semideschisă o şi o consoană lichidă 

vibrantă r. Tonurile sînt joase şi vibrante, consoana din această primă sintagmă se repetă de 

insistent de multe ori „marmura clară”, „tremură”, „gîndirea-i temerară”, „piatra rece”. 

Închiderea aceasta înseamnă dramă. Figuralul este şi aici profund, cu alte cuvinte, latenţa 

discursului iese energic la suprafaţă, moment în care „discursul se întoarce împotriva formei 

lui, (…) ceea ce dă peste cap forma lingvistică este sensibilul supraîncălzit” (L. Jenny 1999: 
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50). Cezura versului, de data aceasta nu mai este centrată. Pauza este marcată de trei puncte 

de suspensie „Dalta-i tremură…înmoaie cu gîndirea-i temerară/Piatra rece …”. Din nou se 

creează confuzie între subiect şi complement direct. Dalta este subiect pentru primul verb 

„tremură”, dar, după cezură, mai urmează un verb, întîlnit în alte momente ale figuralului 

profund „înmoaie”, dar uşor modificat. În strofa treizeci şi cinci, forma verbală era „să moi”, 

aici, i se mai adaugă un prefix  care îl intensifică, „înmoaie”. În valoarea verbelor principale 

stă „dinamismul pozitiv al limbajului, deoarece apariţia unor noutăţi ale semnificaţiei ne va 

face să simţim gîndirea ca ceva mobil” (C. Bousono1975: 178). Or în segmentul acesta de 

vers, verbul principal se separă de cel secundar, permiţîndu-ne să ne îndreptăm către 

subiectul acţiunii. Pentru cel de-al doilea verb, subiectul este acelaşi cu cel din versul întîi 

„orbul sculptor” şi nu dalta, aşa cum am fi tentaţi să-l identificăm. Versura (curgerea 

versului) se sacadează, întîi consoanele vibrante, apoi punctul de la finalul primului vers care 

cere el însuşi o pauză, apoi cezura şi în cele din urmă, complementul direct plasat la începutul 

versului al doilea, după care se taie o limită abruptă,  un al doilea punct, tocmai în interior de 

vers. Indicibilul pare să pulseze puternic într-un astfel de cîmp tensional. Sculptorul este orb, 

aşa cum gîndirea cugetătorului este în doliu şi aşa cum Orfeu din următoarea strofă are ochiu-

ntunecos. Ne aflăm într-un moment în care textul este întunecat, ne aflăm în faţa unei 

partituri dramatice. Este pierderea vederii, este cufundarea în absenţă, pentru că a vedea 

înseamnă a face prezent, a orbi este contrariul.    

Dar discursul nu se finalizează nici în acest punct, ci îşi urmează puterea creatoare, tot 

prin îngemănări de opoziţii, dar care vor fi de-tensionate definitiv în final, cînd opţiunea 

poetică se îndreaptă către un alt fel de poezie, „ înfocată”, una care ar putea sa mistuie total, 

probabil, o poezie a tăcerii. 

Zonele de tensiune pe care le-am putut identifica în poemul eminescian au o importanţă 

deosebită pentru subiectivitatea romantică, deoarece sînt momentele de sublim pe care le 

trăieşte spiritul năzuitor spre absolut. În sens kantian, „imaginaţia şi raţiunea obţin finalitatea 

subiectivă a facultăţilor sufletului în aprecierea sublimului prin conflictul dintre ele” (I. Kant 

1995: 98). Prin urmare, sublimul survine în urma conflictului dintre cele două facultăţi ale 

sufletului (dintre „lumea închipuirii” şi „lumea cea aievea”, dintre general şi particular), o 

dată cu „punerea eului în divergenţă cu el însuşi” (F.W.J. Schelling 1995: 301), iar tensiunea 

aceasta poate fi sesizată la nivelul discursului, pentru că în chiar actul creator cel care se 

rosteşte este eul însuşi.  
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ANDREEA – IOANA ASTĂLUŞ  
Master I, Sibiu 

Poetica interogaţiei în proza eminesciană 

Incertitudinile şi neliniştile exprimate şi provocate de proza lui Eminescu sînt de natură 

metafizică. Pe Eminescu îl găsim mereu în faţa unor întrebări pe care şi le pune sieşi cu 

intenţii variate; ele reprezintă forma interogativă a unor idei ce-şi aşteaptă rezolvarea, a unor 

atitudini ce pun sub semnul întrebării opinii îndoielnice, aserţiuni ce nu suportă replică; 

mereu sub impulsul unei dileme, al unor temeri, griji, preocupări şi sub semnul unei stări 

sufleteşti în criză. 

Vorbim de o permanentă ezitare, specifică de altfel romantismului în genere, construit 

el însuşi pe principiul contradicţiei, izvorît din năzuinţele omului romantic de a cuprinde 

absolutul prin puterea minţii. El neagă astfel ordinea existentă în lume şi posibilităţile reduse 

ale omului de a atinge această plenitudine. Astfel, omul romantic caută răspunsuri în orice 

ştiinţă, cu precădere în filosofie, ceea ce îl ancorează şi mai mult în starea de incertitudine, 

filosofia fiind doar un prilej de a specula în jurul unor probleme fundamentale ale existenţei. 

În spatele acestei melancolii generate de incapacitatea de a găsi răspunsuri oricărei întrebări, 

se ascunde totuşi plăcerea romanticului de a contempla limitele fanteziei umane; totuşi, el  

descoperă mereu că omul nu poate depăşi orizonturile realităţii. 

Astfel acel „cunoaşte-te pe tine însuţi” rămîne pentru romantici doar un deziderat în loc 

să devină o realitate a devenirii cu putinţă de atins. Faptul acesta determină o permanentă 

interogaţie, omul romantic fiind pus în faţa unor dileme care provoacă o schimbare a 

tonusului vital. Nesiguranţa reînvie teama primordială de cealaltă lume. Omul încearcă să 

şteargă graniţa dintre viaţă şi moarte, dar se loveşte mereu de această concepţie fatalistă a 

destinului: el nu este făuritorul propriei vieţi şi nu îşi poate modifica existenţa prin voinţă sau 

prin puterea raţiunii, ci este copleşit de o fatalitate, care vine din afară şi care-i dirijează viaţa 

fără ca voinţa lui să poată interveni. Cu cît dorinţa de a şti, de a găsi explicaţii raţionale e mai 

mare, cu atît această nelinişte spirituală creşte. 

Analizînd aceste aspecte prin raportare la unele texte eminesciene în proză, am 

remarcat că există la Eminescu tendinţa de a construi texte interogative, care să nu producă 

soluţii epice finale. Textele sale sînt nişte metafore ample care, deşi aparent sînt uşor de 

elucidat, ele nu se pretează cu uşurinţă interpretărilor simbolice, cu anumite coduri de lectură. 

Indeterminarea nu este numai a naraţiunii, ea revenindu-i din ce în ce mai mult şi 

interpretului. Aceasta vine şi din predispoziţia lui Eminescu pentru un anumit gen, si anume 

genul fantastic, sub amprenta căruia se află textele în proză, un gen care determină o 

insecuritate lăuntrică, o inaderenţă între om şi univers, care conduce la depersonalizarea 

individului.  

O condiţie esenţială a fantasticului este ca acesta să se întemeieze pe o permanentă 

ezitare în faţa evenimentului straniu. Todorov descrie pe larg această ezitare ca pe o 

incapacitate de a adopta o poziţie fermă, ceea ce provoacă derută, panică, groază. In aceste 

condiţii, fantasticul nu durează decît  atît cît ţine ezitarea, ezitarea comună a personajului şi a 

cititorului (Tzvetan Todorov 1973: 59). Această ezitare îşi poate găsi rezolvarea în două 

moduri: fie acceptînd evenimentul straniu ca parte a realităţii, fie considerîndu-l ca rod al 

imaginaţiei. Depinde doar de cititor, pentru că el este în măsură să hotărască dacă 

evenimentul a avut loc sau nu.  

Sergiu Pavel Dan nu împărtăşeşte concepţia lui Todorov privind absolutizarea ezitării. 

El spune că nu este aceasta piatra de rezistenţă a fantasticului, iar celui care trebuie să i se 

aplice principiul ambiguităţii şi al ezitării nu este cititorul, ci autorul. Sergiu Pavel Dan 
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identifică rădăcinile fantasticului în „imperiul subconştient al fricii” (Sergiu Pavel Dan 1975: 

25), argumentînd că fantasticul se caracterizează prin intruziunea brutală a misterului în 

cadrul vieţii reale. 

Fantasticul este, deci, implicit, fără o cauzalitate perceptibilă iar întrebările pe care 

cititorul şi le pune: „de ce?“, „de unde?” rămîn fără răspuns. Altfel spus, fantasticul nu 

provine din voinţa expresă de fantastic, el nu se relevă ca un fenomen de voinţă, nu este 

simpla desfăşurare mecanică a unei idei preconcepute. Fantasticul trebuie să conţină un 

element involuntar, „o întrebare neliniştită şi neliniştitoare totodată, ţîşnită pe neprevăzute din 

cine ştie ce întunecimi(…)o întrebare pe care propriul ei autor a fost obligat să o preia aşa 

cum a venit şi căreia a dorit uneori din tot sufletul să-i poată găsi un răspuns” (Roger Caillois 

1971: 66). Deducem de aici că fantasticul se naşte, desigur, tot cu complicitatea artistului, 

dar, în ciuda acestui fapt, autorul trebuie să se afle  în faţa evenimentului fantastic tot atît de 

dezarmat, de neputincios ca şi spectatorul. Pentru ca nesiguranţa, neliniştea să domine, 

autorul însuşi trebuie să adopte o poziţie mediană faţă de evenimentul fantastic relatat: pe de-

o parte, el nu trebuie să se trădeze a fi purtătorul de cuvînt al celor relatate iar, pe de altă 

parte, nu trebuie să dea impresia că refuză posibilitatea întîmplării evenimentelor de senzaţie. 

Predispoziţia lui Eminescu de a construi texte interogative, fără soluţii epice finale îşi 

găseşte explicaţie şi în încercarea sa de a adopta simultan două atitudini: adeziune şi detaşare, 

fiind foarte prudent să nu se lase pradă nevoii de claritate sau să încerce să dea o explicaţie 

inexplicabilului. 

Demersul meu a pornit în direcţia descoperirii strategiilor discursive menite să inducă 

această indeterminare. În acest sens, propun spre exemplu nuvela: Sărmanul Dionis, pentru 

că oferă cu precădere o serie de astfel de strategii ingenios valorificate în text. Apreciind că 

modelul prozei eminesciene este dat de Hoffman şi Poe, G. Călinescu consideră că în această 

nuvelă se ascunde „sub un lanţ de viziuni un simbol, nerezolvabil, infuz” (G. Călinescu 1970: 

451). Anticipările, întrebările fără răspuns instaurează ambiguitatea discursivă, care e 

transmisă implicit şi lectorului.  Vorbim atunci de o dublă interogaţie: cea a discursului 

narativ – ceea ce duce la o poetică implicită, dar şi a lectorului, care la rîndu-i se întreabă: „de 

ce?”, fără nădejdea că un i se va da răspuns nedumeririlor sale.  

Ambiguitatea discursivă este resimţită încă de la primul rînd al nuvelei, care debutează 

cu puncte de suspensie, o marcă a discontinuităţii, supuse ele însele modului de desfăşurare a 

gîndului, a stărilor afective sau a momentelor de reflectare. Faptul că Eminescu optează 

pentru plasarea acestora la început de enunţ şi nu ca semn de punctuaţie final, poate fi o 

dovadă a faptului că naraţiunea nu începe aici, ci este o continuare firească a unor gînduri ce 

nu apar însă aşternute pe foaie. E ca şi cum ar mai trebui să fie cel puţin un enunţ înainte, un 

enunţ terminat formal, sintactic prin punctele de suspensie, dar deschis totodată continuării 

gîndului sau sugerării stării afective.  

Am surprins aici o modalitate de realizare a elipsei macrostructurale şi rolul ei în 

potenţarea ambiguităţii discursive. Pentru o mai bună înţelegere, consider că e  nevoie de o 

abordare teoretică a acestei sintagme: „La nivelul enunţului, elipsa e o absenţă semnalată de 

context, termenul omis putînd fi reconstituit din informaţia contextuală imediată. Acestei 

elipse sintactice, plasate la nivel microstructural, îi corespunde la nivel macrostructural 

omisiunea marcată a uneia sau mai multor secvenţe discursive deductibile din context. 

Obiectul omisiunii poate fi reconstituit prin raportare la cadre, la scenariile şi schemele de 

coerenţă aflate în mod normal în competenţa lectorului.” ( Rodica Zafiu 2000: 224). În  

nuvela Sărmanul Dionis elipsa constă în omiterea unui enunţ, care măreşte efectul pe care l-

ar fi produs rostirea lui. Sintagma ce urmează punctelor de suspensie: „şi tot astfel” redă o 

comparaţie a ceea ce urmează a fi spus cu ceea ce ar fi putut fi spus, dar a rămas sub imperiul 

tăcerii, poate din cauza faptului că era vorba de un gînd pe care naratorului i-ar fi fost frică să 

îl ducă pînă la capăt sau pur şi simplu evită să spună totul.  
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Deschiderea textului Sărmanul Dionis este un indiciu narativ, care ne ajută să 

pătrundem în descifrarea, deloc uşoară a acestei poetici a interogaţiei. Incipitul nuvelei e un 

punct strategic care orientează textul şi dă anumite indicaţii de lectură, dat fiind faptul că are 

rolul de a media între lumea exterioară şi cea interioară a cărţii. Chiar dacă nu apare o 

interogaţie explicită în sensul folosirii semnului de punctuaţie specific, semnul întrebării, 

dincolo de paravanul unor propoziţii afirmative se ascunde întrebarea: „ce s-a întîmplat?” 

Starea de incertitudine persistă cu atît mai mult cu cît cititorul nu e pregătit pentru intrarea în 

lumea imaginară a cărţii. Avem de-a face cu un „început abrupt” (Ibidem: 70) care se 

realizează la nivelul punctuaţiei prin acele puncte de suspensie, iar la nivel lexico-gramatical 

prin conjuncţia : „şi”, precum şi adverbele: „tot”, „astfel”. În lipsa acestor adverbe, sîntem 

tentaţi să considerăm acel „şi” ca pe un „şi” narativ, care apare la începutul unui enunţ, fără 

să indice o legătură sintactică propriu-zisă cu ceea ce se spune mai-nainte, însă adverbele: 

„tot” şi „astfel” vin să întărească ideea unei succesiuni în planul frastic, iar în acest caz, „şi” 

capătă valoarea unei conjuncţii care leagă două propoziţii, prima însă fiind lăsată în grija 

cititorului, care trebuie să intuiască gîndurile naratorului. 

Închei aici discuţia referitoare la incipitul nuvelei „Sărmanul Dionis” şi nu purced cu 

analiza altor incipituri pentru că doar acesta este în măsură să ilustreze principiul interogaţiei 

pe care e construit textul eminescian. Alte incipituri ale prozelor eminesciene, deşi satisfac 

noţiunea de „început abrupt” nu pot verifica strategii narative menite să inducă interogaţia. 

Continuînd demersul analitic, observăm că întrebările ce urmează arată valorificarea 

inedită a „funcţiei de menţinere a contactului cu cititorul, de captare a atenţiei şi de dozare a 

tensiunii” (Ibidem: 48), realizînd efectul de plăcere a naraţiunii. Există două ipostaze ale 

acestei funcţii: prima – legată de jocul de tensiuni, aşteptări, surprize, iar cea de-a doua redînd 

mecanismul aşteptării împlinite, a unui scenariu dinainte cunoscut. Fără îndoială, în textul 

eminescian găsim prima ipostază, cea care se rezumă la întrebarea: „ce va urma?”, mizînd pe 

curiozitatea cititorului. Aşa cum constată şi Eugen Simion: „Scriitorul aşterne peste fapte o 

pînză de mister, lăsînd cititorului să descopere, în aparenta bizarerie a întîmplărilor, simbolul 

naraţiunilor şi datele ei reale.” (Eugen Simion 1964: 106) 

Este vorba despre ceea ce Gerard Genette numea: „elipsa intenţiilor” (Gerard Genette 

1978: 263). Această sintagmă presupune construirea discursului narativ în aşa fel încît să îl 

lase pe cititor în incertitudine, să lase lacune în povestire, pe care cititorul să le descopere 

retrospectiv: „Tăcerea povestirii subliniază elocvent măreţia şi frumuseţea acţiunii: ea 

contribuie deci la calificarea acesteia. Este un comentariu de gradul zero tocmai acel 

comentariu pe care retorica clasică îl recomandă pentru momentele sublime, cînd 

evenimentul vorbeşte de la sine mai bine decît ar putea să o facă orice fel de vorbire” 

(Ibidem: 268). 

De cele mai multe ori, factorul surpriză este introdus prin conjuncţia adversativă „dar”. 

De pildă, cînd  Dionis pare să îşi revină din starea de aiureală şi  îl confundă pe evreul Riven 

(de la care avea obiceiul să cumpere cărţi vechi) cu Ruben; toată viaţa lui de acum se 

învălmăşeşte cu cea trăită pe timpul lui Alexandru cel Bun; o nouă confuzie neaşteptată îi 

zdruncină conştiinţa. Maria, în haine bărbăteşti, stă pe patul lui – e logodnica lui, va fi soţia 

lui – şi îl întreabă: „Dar dacă nu m-ar chema Maria?” Elementul surpriză este introdus prin 

adversativul „dar”. Întîlnim şi conjuncţia „însă” cu acelaşi rol: „Însă oare de ce omul nu 

gustă vro fericire?” [s.n.]. Analizînd diferitele semnale narative pe care se sprijină discursul, 

Rodica Zafiu apreciază că „dar” şi „însă” sînt cele mai interesante pentru „coeziunea tipic 

narativă” (Rodica Zafiu 2000: 142). Aceste conjuncţii sînt o modalitate de semnalare, la 

nivelul discursului, că aşteptările cititorului vor fi într-un fel contrazise şi o nouă stare de 

incertitudine e pe cale să se instaleze. Această contrazicere a aşteptărilor ia în scenariile 

narative forma particulară a surprizei, a evenimentului neaşteptat. Tot Dionis se întreabă 

privind la Maria: „Oare ea nu-l vedea? Dar dacă îl vedea, dacă aceste zîmbiri aveau o 
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intenţiune...mică, cochetă, însă, totuşi?” În acest context, pe lîngă cele două conjuncţii, apare 

şi adverbul „totuşi” răsărit mereu în pofida celor mai formale logici, acel „totuşi” care 

continuă să existe împotriva tuturor argumentelor. 

Predispoziţia lui Eminescu de a construi texte interogative se observă şi în formularea 

unor propoziţii sau fraze cu aspect interogativ, care însă conţin false întrebări: interogative 

prin formă, astfel de propoziţii şi fraze sînt enunţiative prin conţinut. Prin ele, naratorul 

comunică ceva sub formă interogativă, subliniază o idee, întăreşte o afirmaţie, prezintă faptul 

pus sub semnul întrebării ca realitate incontestabilă şi o face cu un important aport afectiv, 

expresiv: „Şi într-un spaţiu închipuit ca fără margini, nu este o bucată a lui, oricît de mare şi 

oricît de mică ar fi, numai o picătură în raport cu nemărginirea? Asemenea, în eternitatea 

fără margini nu este orice bucată de timp, oricît de mare sau oricît de mică, numai o clipă 

suspendată?”Aceste interogaţii se diferenţiază de celelalte şi prin lungimea enunţului; sînt 

construite intenţionat aşa  pentru ca pînă spre finalul enunţului să se piardă şi în rostire nuanţa 

interogativă, ducînd astfel la adevăruri ce nu necesită a fi demonstrate. Sugestivă în acest sens 

e replica lui Ioan din Geniu pustiu : „Mizerie, zise el, mizerie, soarta sufletelor mari, 

sufletelor de îngeri...pe cînd cei mari, idioţi în mărirea lor, se primblă în trăsuri aurite. O! 

aceşti mari! n-ar puté ei să încurajeze, să susţie pe acel bătrîn poet ce-şi hrăneşte viaţa cu 

visuri, ce moare de foame cu tot geniul său, care e silit să-şi lase fetele să îmble goale şi 

sărace pe strade, astfel încît prostituţiunea îmbrăcată în mătase rîde cu hohot pe urma 

virtuţii zdrenţuite?” Revolta ce se resimte aici culminează apoi într-o interogaţie retorică: 

„Şi la ce există virtute, la ce?”. 

Tot în cazul falselor întrebări, includem şi propoziţiile exclamative în care pronumele 

relative : „ce”, „cine” sau adverbele relative: „cum”, „cînd” ajută la exprimarea intensităţii, 

avînd fie valoare apreciativă, fie peiorativă: „Cum ar fi ştiut el să iubească! Cum ar fi purtat 

pe mîini, cum s-ar fi închinat unei copile care i-ar fi dat lui inima ei!”; „Cum nu-s eu un 

bolovan de gheaţă ?(...) cum nu-s şi eu vîntul cel cu ger?” 

În toate exemplele de pînă acum, se poate observa chiar prin prisma acestor interogaţii 

retorice, o încercare de interacţionare cu cititorul, o modalitate de a-l implica în lumea 

diegetică, semn că Eminescu are în vedere nu doar năzuinţele sale în ceea ce priveşte alegerea  

subiectului scriiturii, ci ţine cont şi de o anumită convenţie, ştiind cum să opereze cu cititorul: 

„Cine ştie dacă nu trăim într-o lume microscopică şi numai făptura ochilor noştri ne face să 

o vedem în mărimea în care o vedem? Cine ştie dacă nu vede fiecare din oameni toate celea 

într-un fel – şi numai limba, numirea într-un fel a unui obiect ce unul îl vede aşa, altul altfel, 

îi uneşte în înţelegere?”. Valoarea impersonală a structurii: „cine ştie”, echivalentă în plan 

semantic cu „nimeni nu poate şti dacă e aşa sau nu” redă ezitarea naratorului în a formula o 

judecată proprie cu privire la relativitatea cunoaşterii lumii în genere şi totodată relativitatea 

reprezentărilor noastre: nimeni nu poate reflecta atît de bine lumea pentru că acelaşi lucru 

poate să ţi se pară mare sau mic, crucial sau derizoriu şi acelaşi lucru poate să pară altcuiva 

altfel decît ţi s-a părut ţie. Aceleaşi adevăruri şi fapte par unora şi altora diametral opuse încît 

ceea ce încearcă fiecare să impună nu este schimbarea faptelor, ci schimbarea viziunii asupra 

lor. Asta încearcă şi Eminescu să facă: să dea o nouă viziune a lucrurilor, reuşind prin 

recurgerea la construirea textului sub forma unor  interogaţii retorice, pe care şi le pune sub 

impulsul propriilor dileme, să ne convingă de faptul că lumea nu este decît un puzzle în care 

fiecare piesă e impresia fiecăruia dintre noi asupra ei. Este destul să încerci să îţi explici felul 

celuilalt de a vedea lucrurile ca să îţi dai seama că şi de partea cealaltă se află o dreptate, 

absolut complementară, dar la fel de plauzibilă: „Dacă lumea este un vis – de ce n-am putea 

să coordonăm şirul fenomenelor sale cum voim noi? (...)este oare absolut imposibil?”.  

Eminescu creează sub imperiul ambiguităţii, strategie discursivă legată în esenţă de 

modul său inedit de a-şi transpune ideile prinse în pînza incertitudinii şi a interogaţiei. Cel 

mai bine se poate remarca aceasta în nuvela Sărmanul Dionis, unde momentele în care 
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Dionis este conştient de identitatea sa se succed cu cele de non-identitate. .În momentul în 

care Dan gîndeşte doar identitatea cu Demiurgul, urmează căderea prin anularea spaţiului 

paradisiac şi a atemporalităţii: „Oare nu se mişcă lumea cum voi eu? (...) Oare fără să o ştiu, 

nu sînt eu însumi Dumne...” 

Jacques Le Rider vorbeşte despre criza de identitate care atrage punerea sub semnul 

întrebării a sinelui. El defineşte identitatea drept un proces continuu de construcţie, după 

stadii succesive: individualizare, identificare, imputare. (Jacques Le Rider 1995: 53) 

Pe de altă parte, Manfred Pütz vorbeşte despre o „fabulă a identităţii” (Manfred Pütz 

1995: 11), descriind tehnicile narative prin care este redată condiţia individului în cîteva 

contexte existenţiale. El fixează etape de bază prin care individul trece, oscilînd între două 

cîmpuri semantice contrastante ce formează sfera globală a naraţiunii: cîmpul de unitate şi 

cîmpul de diviziune. În final, individul ajunge la categoria de rezultat care presupune fie 

succesul, fie eşecul sau o a treia opţiune în care nu se adoptă o atitudine fermă, ci mai 

degrabă una indecisă, aceea a succesului parţial sau a eşecului parţial. Trezindu-se din 

somnul cataleptic într-unul din avatarii săi, faraonul Tlá parcurge o criză de identitate: „Cine 

sînt eu? fu cea dintîi cugetare ce-i veni în minte.” 

Totodată, scena duelului între Alvarez de Bilbao şi ipostaza sa din oglindă, încheiată 

prin uciderea marchizului şi substituirea lui cu dublul său produce ambiguitate prin faptul că 

această alternanţă între identitate şi non-identitate, asemănarea lor pînă la identificare nu este 

rezolvată în plan narativ : „Dac-ar fi căzut unul din ei...n-ai fi ştiut care-a căzut”. Acesta este 

episodul în care Nicolae Ciobanu găseşte: „cheia răscolitorului mister fantastic”. (Nicolae 

Ciobanu 1984: 181). 

În fragmentul: Umbra mea, care va fi apoi inclus în nuvela Sărmanul Dionis fără 

modificări importante, eroul stă de vorbă cu umbra sa, un alter ego, iar umbra îi răspunde la 

întrebări pe care personajul nu le formulează cu voce tare, ci doar le gîndeşte. „Eşti mulţămit 

cu lumea?”; „Ce îmi pasă mie de lumea asta ce dormea, pe care eu uram şi o părăseam spre 

a nu reveni poate în ea?”. E justă în acest sens notaţia lui Eugen Simion că este vorba de o 

„convenţie transparentă” (Eugen Simion 1964: 110), pe care autorul o subliniază, făcînd 

precizarea că totul nu e decît un dialog pe diferite probleme cu sine însuşi: „Se înţelege că 

acum n-am făcut decît a relua firul cugetărilor şi a sta de vorbă cu reflectul meu asupra 

diferitelor probleme ale omenirei”; la fel putem exemplifica cu o replică din romanul Geniu 

pustiu în care găsim alte întrebări puse de către personaj în încercarea unei realizări a 

comunicării cu sinele : „Adeseori mă prind pe mine însumi asupra acestor cugetări, mă prind 

de piept, mă zgudui, mă-ntreb: Ce vrei să faci, tîlhar de vieţe, vrei să te omori?” 

Tot la Eminescu întîlnim şi enunţurile interogative eliptice formate dintr-un singur 

cuvînt, un substantiv, asupra căruia el pune întreaga greutate simbolică: „Sufletul lui 

cutremura la gîndirea că nu va putea scutura greutatea acestui amor. Speranţă? el n-o putea 

avea”; „Cînd o inimă pierdută în mizerie, în apăsare, în neputinţa de a cultiva simţiri (...)şi-

ar ridica aspiraţiunile pînă la tine, şi le-ar ridica fără voinţă, luptînd spre a le năduşi, 

neputînd să le reziste , ce-ar simţi un asemenea om? Întristare? Asta nu-i întristare! 

Desperare? Asta nu-i desperare!” ; „ Dar cu toate acestea e adevărul. /Adevărul?”; 

„Pulbere? Răspunse un glas din oglindă cu o rece şi cruntă expresie de ironie...pulbere?...te-

nşeli...”; „Din rugăciunile mele am lăsat-o vreodată pe ea? Din gîndirea mea a lipsit ea? 

Maria?”[s.n.]. În acest ultim enunţ, observăm folosirea mai întîi a substitutului: pronumele 

„ea” şi apoi a substantivului propriu pe care îl indică anticipat pronumele: Maria. Aceasta 

este o altă sursă de ambiguizare discursivă şi anume ambiguizarea referenţială. Există mai 

multe posibilităţi de realizare a acestui tip de ambiguizare: „folosirea unor pronume care se 

pot decoda prin identificarea cu mai mulţi referenţi şi folosirea unor grupuri nominale cu 

informaţie nouă acolo unde ar fi suficient să apară pronumele coreferenţiale. În primul caz, 

incertitudinea relaţiei coreferenţiale e orientată spre informaţia veche; în al doilea caz, 
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incertitudinea priveşte gestionarea informaţiei noi(nu e clar dacă grupurile nominale în cauză 

sînt coreferenţiale, sau introduc în discurs entităţi noi)”. (Rodica Zafiu 2000: 142). Este 

evident că vorbim în cazul citatului de mai sus de primul caz de ambiguitate referenţială 

deoarece pronumele „ea” nu are autonomie textuală, putînd fi decodat doar prin raportare la 

elementul următor: Maria. Introducerea personajului ca deja cunoscut se face prin pronumele 

personal „ea” folosit cataforic (uzul cataforic presupune decodarea mesajului prin raportare la 

elementul următor). 

Toate interogaţiile amintite pînă acum se pot grupa într-un monolog interior, într-o 

convorbire a sinelui cu sine, totdeauna marcată afectiv, fie de îndoială, fie de revoltă, 

neputinţa lămuririi unor contradicţii, conştientizarea limitelor. Chiar dacă interogaţiile sînt 

generate de factori diverşi, ele se pot grupa deoarece sînt construite pe o temă constantă, tipic 

romantică, bazată pe un principiu al contradicţiei. 

Atunci cînd vorbeşte despre specificul textului fantastic, Todorov distinge trei niveluri 

ale acestuia: nivelul verbal – frazele concrete din care e construit textul, nivelul sintactic – 

care vizează compoziţia şi structura textului şi nivelul semantic – ceea ce e purtător de sens în 

operă şi se concretizează în teorie prin motive şi teme (TzvetanTodorov 1973: 97). Întrebarea 

este la care dintre cele trei niveluri întîlnim mai bine ilustrată poetica interogaţiei în proza 

eminesciană. Cred că cel mai bine e realizată, pe de-o parte, la nivel verbal, prin enunţurile 

interogative din care e construit textul, iar, pe de altă parte, prin componenta lui fantastică, la 

nivelul sintactic pentru că aici  se vorbeşte despre o structură ideală ce presupune existenţa 

unei linii ascendente a textului. Intenţionînd să nareze o suită de evenimente incredibile, 

autorul se vede obligat să adopte o tactică specială, alternînd secvenţele astfel încît să inducă 

o înaintare progresivă a straniului şi să asigure o anumită gradaţie a textului, aşezînd în 

punctul culminant apariţia elementului supranatural. Prin această tehnică a gradaţiei, cititorul 

este menţinut într-o permanentă stare de confuzie şi nelinişte pînă cînd aceste trăiri ating 

apogeul în punctul culminant al naraţiunii, instalîndu-se teroarea, spaima.  

Demersul meu a urmărit o poetică implicită a interogaţiei. Am ajuns la concluzia că, 

într-adevăr, există la Eminescu predispoziţia de a construi texte interogative, care să nu 

producă soluţii epice finale. La baza textelor sale, stă o tensiune epică nerezolvabilă, , iar 

incertitudinile şi neliniştile exprimate şi provocate de proza sa au o substanţă metafizică. 

Explicaţia e dată prin raportare, pe de-o parte la strategiile discursive folosite în text, iar,  pe 

de altă parte, la apartenenţa textelor la genul fantastic, un gen cu o puternică tensiune 

interioară care produce, prin aluzia nefirescului, o impresie aparte: cititorul trece prin mai 

multe stări dispuse parcă pe o scară gradată: de la incertitudine, la confuzie totală, nelinişte. 

La început, totul planează în taină şi nelămurit astfel încît cititorul nu înţelege pur şi simplu 

ce se întîmplă. El se poate întreba în orice moment în privinţa eroilor de unde vin, cine sînt, 

pentru că se produc fapte fără a şti de ce, care este cauza lor, ce raţiune au, iar această stare de 

indecizie creşte pe măsură ce avansăm în text pentru ca finalul, de la care am fi aşteptat o 

dezlegare a misterului, o elucidare a neînţelesului, să rămînă deschis altor întrebări, permiţînd 

o continuare a „poveştii”. 

Cititorului i se refuză soluţiile epice finale lăsîndu-l mai departe cu o altă întrebare: 

„Fost-au vis sau nu, asta-i întrebarea”. 
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ILIE MOISUC 
Master I, Iaşi 

Interogaţie şi cosmogonie 

Întrebarea – de la Sine la Alteritate 

„De plînge Demiurgos doar el aude plînsu-şi 

Şi fără de răsuflet respiră-n sine însuşi.” 

(Scrisoarea I, variantă) 

„S-ar pricepe pe el însuşi acel demon, s-ar renaşte 

Mistuit de focul propriu, el atunci s-ar recunoaşte.” 

(Scrisoarea a V-a) 

 

Problematica întrebării în cadrul universului liric eminescian se poate organiza pe două 

direcţii hermeneutice distincte care ne ajută să înţelegem dimensiunea originară pe care 

Eminescu o asociază interogaţiei ca ţintă a fiinţării („De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi 

munciţi”), dar şi ca formă de structurare a lumii. Înainte de a se actualiza în sintagmatica 

discursului liric, ca formă particulară de  articulare a relaţiei Logos-Cosmos-Anthropos, 

întrebarea reprezintă, pentru Eminescu proiectul originar al oricărui existent. Fiinţa se 

constituie prin întrebarea pe care şi-o pune în legătură cu ea însăşi şi în răspunsul creator pe 

care îl formulează, în încercarea de a ieşi din spaţiul unicităţii solitare pentru a se recunoaşte 

într-o alteritate-oglindă. 

Analiza textelor care poetizează starea de pace a Începutului scoate la iveală 

autosuficienţa ontologică a unei realităţi în care „setea de sine e împlinită prin sine” (Virgil 

Stancovici apud Theodor Codreanu 1984:67), oglindită în recurenţa formelor pronominale 

reflexive din Scrisoarea I („Cînd pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns”, „Şi în sine 

împăcată stăpînea eterna pace”
20

) sau, şi mai evident, din variantele acesteia: „Dormea în 

sine însuşi eternul, greul somn, Şi peste sine însuşi era el singur Domn”, „De plînge 

Demiurgos doar el aude plînsu-şi/ Şi fără de răsuflet respiră-n sine însuşi” (M. Eminescu, 

1943: 185). Perpetua oglindire în sine
21

 se asociază deci singurătăţii („Pe-atunci erai Tu 

singur”, „El singur zeu stătut-au nainte de-a fi zeii”), care la rîndul ei se defineşte prin lipsa 

unei alterităţi – speculare. Din acest motiv, Fiinţa supremă este numită şi „acea fiinţă 

nenţeleasă”, ea avînd nevoie de un Altul care să-i permită să se cunoască prin dedublare, într-

o aspiraţie identică celei din Scrisoarea V: „Ea nici poate să-nţeleagă că nu tu o vrei... că-n 

tine/ E un demon ce-nsetează după dulcele-i lumine,/ C-acel demon plînge, rîde
22

 neputînd s-

audă plînsu-şi,/ Că o vrea spre-a se-nţelege în sfîrşit pe sine însuşi” (s.n.). Existenţa unei 

conştiinţe - ecou este singura posibilitate de desăvîrşire, chiar şi pentru Divinitate, mai exact 

pentru Divinitatea eminesciană, care îşi capătă sensul autentic numai într-o recunoaştere în 

Celălalt: „S-ar pricepe pe el însuşi acel demon... s-ar renaşte,/ Mistuit de focul propriu
23

  el 

                                                           

20
 Versuri în care circularitatea autotelică a fiinţării este subliniată prin diateza pasivă (pătruns de sine însuşi) şi 

prin redundanţa termenilor împăcată şi pace. 
21

 Cf. Avatarii faraonului Tlà: „Apoi se limpezi oglinda şi eternitatea din cer se uită în ea însăşi… şi se miră de 

frumuseţea ei. 
22

 Recunoaştem aici actorul tragic din Scrisoarea IV, „El cu gura voastră rîde, el se-ncîntă, el şopteşte”. 
23

 Legătura între ardere şi crearea-descoperire a alterităţii apare explicit în drama Decebal, unde singurătatea  

fiinţei nenţelese este depăşită prin autocombustie: „Ah! El şi-a dat foc sie însuşi, crudul,/ şi arderea-i  eternă 

sîntem noi” (Mihai Eminescu 2001: 24). 
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atunci s-ar recunoaşte”. Din această perspectivă ideile din Împărat şi proletar şi Archaeus 

îşi descoperă adevărata semnificaţie. Într-un moment de maximă luciditate, Cezarul înţelege 

că existenţa umană reprezintă o posibilitate a Divinului de a a-şi descoperi noima: „«În orice 

om o lume îşi face încercarea/ Bătrînul Demiurgos se opinteşte-n van;/ În orice minte lumea 

îşi pune întrebarea/ Din nou: de unde vine şi unde merge floarea/ Dorinţelor obscure sădite 

în noian?»”, iar bătrînul din Archaeus priveşte devenirea umană, în ipostazele sale 

individuală şi istorică, ca pe o eternă interogaţie a Spiritului Lumii asupra lui însuşi: „În 

fiecare om se-ncearcă spiritul Universului, se opinteşte din nou, răsare ca o nouă rază din 

aceeaşi apă, oarecum un nou asalt spre ceruri. Dar rămîne-n drum, drept că în mod foarte 

deosebit, ici ca rege, colo ca cerşitor.[...] Oamenii sînt probleme ce şi le pune spiritul 

Universului, vieţile lor – încercări de deslegare. Chinul îndelungat, vecinica goană după 

ceva necunoscut nu seamănă cu aviditatea de a afla răspunsul unei întrebări curioase? 

(s.n.)”. Această întrebare curioasă ar putea fi aceea care defineşte orice individualitate, 

întrebarea pe care şi-o pune Baltazar într-un moment de tranziţiune existenţială: „«Cine sînt 

eu?» fu cea dintîi cugetare ce-i veni în minte”. 

Aşadar Umbrele pe care Fiinţa-nenţeleasă le aruncă în exterior sînt deci încercări de a 

ieşi din monologismul unei autosuficienţe sterile printr-o recunoaştere în Altul; răspunsul la 

întrebarea asupra identităţii proprii nu poate veni decît dintr-o Alteritate oglindă, capabilă să 

lumineze, prin conştiinţa ei, incertitudinea ontică a celui ce vrea să se cunoască. În acest caz 

unele afirmaţii critice ale Ioanei Em. Petrescu îşi capătă legitimitatea: „Creaţiunea 

universului apare aşadar ca un act determinat de «dorinţa», de «apetitul» divin, care e, în 

fond, dorinţă de autocunoaştere (s.n.), lumea fiind o proiecţie inteligibilă a divinului, în sine 

ininteligibil” (Ioana Em. Petrescu 2001: 157). La Eminescu, proiectarea – dedublare ia, de 

cele mai multe ori forma visului
24

, cale privilegiată prin care fiinţa îşi construieşte o lume 

proprie, pe care o stăpîneste şi care îl validează ontologic, permiţîndu-i recunoaşterea într-o 

exterioritate pe care el înşuşi a iscat-o: „De astă viaţă mîndră de vrei să ai o ştire,/ Gîndeşte 

numa-atuncea la visuri şi la somn,/ Ca mort e corpul rece în noapte, nesimţire,/ Pe creaţiuni 

bogate sufletul este domn;/ În ocean de stele, prin sori, nemărginire/ El îmblă, risipeşte 

gîndirile prin somn/ Deşi nu sînt aievea aceste lumi solare,/ El tot le vede, simte, le-aude şi le 

are.”(Povestea magului călător în stele). 

 

Orizontul întrebării şi universul sferic 

 

„Arată cum din neguri cu umeri ca de munte 

Zamolxe, zeul vecinic, ridică a sa frunte 

(...) Cum cerul sus se-ndoaie şi stelele-şi aşterne, 

O boltă răsărită din negure eterne.” 

(Gemenii) 

Astfel interogaţia asupra sinelui se concretizează într-un scenariu oniric al cărei 

finalitate este cosmicizarea neantului, umplerea cu sens a unei exteriorităţi străine şi absurde. 

De la floarea care „visează vis de aur/ Văi de umbre şi miros”, la îndrăgostiţii care visează 

„Visul codrului de fagi”, şi de la „adînca mare” care „sub a lunei faţă…O lume-ntreagă-n 

fundul ei visează”, pînă la visul „oceànului-ntărîtat” în care „un cer în fundu-i se îndoaie”,  a 

visa înseamnă, de cele mai multe ori,  a pune în formă haosul, prin trecerea de la 

                                                           

24
 Afirmaţie valabilă numai dacă includem în activitatea onirică şi creaţia poetică, veritabilă reiterare a 

cosmogoniei, prin punerea în formă a unei lumi posibile. 
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potenţialitatea celor nefăcute la fenomenalul închegat în vreme, fenomenal care la rîndul său 

iese din sine pentru a-şi căuta desăvîrşirea sensului în celălalt: „Iată lacul. Luna plină,/ 

Poleindu-l îl străbate;/ El aprins de-a ei lumină,/ Simte-a lui singurătate./ Tremurînd cu 

unde-n spume,/ Între trestie le sfarmă/ Şi visînd o-ntreagă lume/ Tot nu poate să adoarmă 

(s.n.).” (Lasă-ţi lumea). 

Orice element al universului creat îşi cîştigă deci semnificaţia în dialog, în întîlnirea cu 

un altul care îl completează şi îi defineşte limitele ca forme ale diferenţierii. Create prin 

raportare la alteritate, aceste limite îşi pierd, paradoxal, valoarea individualizatoare, pentru a 

deschide calea spre o experienţă a totalităţii. În lumea lui Eminescu, cufundare în sine devine 

deci o formă a ieşirii din sine
25

, ipostaziere a elanului de dezmărginire care animă toate 

planurile existenţei. Rămînînd în spaţiul naturii, al cărei vis reprezintă un dialog tăcut cu 

Spiritul Universului, trebuie să remarcăm că acest vis înseamnă o interiorizare speculară, 

trecerea realului într-o oglindă de mîntuit azur, care exprimă lumea în Idee. Ca şi umbra, 

visul lumii fenomenale este o formă de actualizare a esenţialului, de ieşire dintr-o 

temporalitate entropică: „Pe al codrilor verde, prin bolţile dese,/ Prin ramuri de mreje 

seninul se ţese;/ Şi apele mişcă în păture plane -/ În funduri visează a lumei icoane.” 

(Diamantul nordului). Ieşirea din risipire, anularea acţiunii corozive a viermelui vremii este 

sugerată în aceste versuri printr-o serie de procedee complementare care construiesc o 

izotopie a închiderii ce se deschide, pentru a prelua un termen al lui Constantin Noica. 

Astfel, bolţile, dintr-o formă a limitării devin o cale de întîlnire a două lumi distincte 

deoarece prin ele se ţese lumina, care activează spaţiul acvatic, iar visul nu mai este o formă 

de dedublare narcisiacă, transformîndu-se într-o recuperare a esenţei alterităţii („a lumei 

icoane”)  spre care aspiră, printr-o mişcare de spaţializare sferică, atît în plan orizontal 

(„apele mişcă în păture plane”), cît şi în plan vertical, prin imaginea adîncimilor în care se 

rîsfrînge seninul. Aceeaşi amplificare ontologică  prin sfericizare este descrisă, printr-o 

analogie cu relaţia acvaticului cu etericul, în poemul Gelozie, în care împlinirea erotică 

presupune contactul întregitor dintre două lumi: „Mă mişc ca oceànul cu suferinţi adînci,/ Cu 

braţele-i  de valuri le-atîrnă trist de stînci./ Se nalţă şi recade şi murmură într-una/ Cînd 

lunecă pe negre păduri de paltin luna:/ Pătruns el e de jalea luminei celei reci…/ În veci de 

el departe, şi el iubind-o-n veci./ De s-ar lăsa pe sînu-i, din cer vrodinioară,/ El ar simţi că-

nluntru-i cu ceru-ntreg coboară/ Şi-ar cadenţa durerea-i  pe-al veacurilor mers/ C-un 

univers deasupră-i  şi-n el c-un univers (s.n.)”. Dacă în aceste versuri dimensiunea onirică 

ţine de subtext, prin tensiunea dintre prezentul realului şi condiţionalul posibilului, mişcarea 

de dezmărginire se actualizează printr-o aceeaşi intersecţie a orizontalităţii dinamice cu 

aspiraţia spre înălţimi. Această intersecţie creează şi în acest caz o simetrie sferic-speculară; 

semicercul lumii interioare se întregeşte cu bolta lumii din afară („un univers deasupră-i”), 

pentru a crea un spaţiu ontologic autonom, printr-o anulare a dimensiunilor contingenţei, atît 

în plan, cît şi în spaţiu. 

Vorbind despre imaginile sferice ale domei, grotei şi halelor subterane, G. Călinescu le 

pune în relaţie cu aspiraţia spre elementaritatea existenţei prenatale, doma fiind un element de 

care se leagă „impulsiunea de a se trage spre un embrion de întuneric, spre un loc originar, 

cavernos, în care orice ecou al vieţii din afară să se stingă”, reprezentînd totodată „figuraţia 

extincţiei prin regresie în sînul cosmic” (G. Călinescu 1976: 161). Fără a respinge această 

interpretare, sîntem obligaţi de exemplele citate mai sus să nuanţăm semnificaţiile acestor 

semne poetice, într-o aşezare analitică diferită de aceea a lui G. Călinescu. Analiza noastră va 

circumscrie structurii sferice lexemele sferă, boltă, arc, a (se) îndoi, hale, a îmbrăţişa, 

domul/doma, şi derivatele lor, pentru a demonstra că aceste figuri ale simetriei circulare se 
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 Cf. Luceafărul, unde zborul lui Hyperion spre Demiurg înseamnă o coborîre în adîncurile propriei fiinţe. 
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integrează într-un palier de semnificaţie unitar care se referă la un anumit mod specific de 

organizare a lumilor lui Eminescu. Dacă în spaţiul fiinţei originare structura sferică are o 

valoare simbolică
26

, opunînd ilimitatului transcendenţei („Din sfera mea venii cu greu/ Ca 

să-ţi urmez chemarea”) constrîngerile existenţei în vreme („Ca în cămara ta să vin”, „Trăind 

în cercul vostru strîmt”), la nivelul lumii fenomenale ea se transformă într-un principiu de 

funcţionare: „Lumi urmează cu grăbire/ A lor sferice ocoluri/ Pe cînd zeii-n neclintire/ Nu au 

timp şi nu au goluri.(Glossa-variantă) (M. Eminescu 1944: 104)”. Aceste sferice ocoluri sînt 

susţinute de forţa structurant-ordonatoare a gîndului divin care menţine lumile în fiinţă: „Tu, 

ce scrii mai dinainte a istoriei gîndire/ Ce ţii bolţile tăriei să nu cadă-n risipire” (Memento 

mori). Mişcarea în cerc a universului „pulsatoriu şi în rotaţie”(George Munteanu 1980: 236) 

corespunde unei forme circulare a lumilor, figurată liric atît în imaginile cosmogonice, cît şi 

în tablourile risipirii cosmice. 

Astfel, în Gemenii, Sarmis evocă momentul genezei universului în termenii boltirii: 

„Arată cum din neguri cu umeri ca de  munte/ Zamolxe, zeul vecinic, ridică a sa frunte/ […] 

Cum sufletul lui trece vuind prin neagra ceaţă,/ Cum din adînc ridică el universu-n braţă/ 

Cum cerul sus se-ndoaie şi stelele-şi aşterne,/ O boltă răsărită din negure eterne” (s.n). 

Aceste imagini sînt  asemănătoare celor din variantele poemului Ca o făclie…: „Atunci 

mişcînd în chaos de viaţă primul colţ/ Deasupra-i se-ndoiră a cerului bolţi”(M. Eminescu 

1952: 411), ambele sugerînd acoperirea, închegarea în formă a virtualităţii precosmice. 

Simetric, evadarea din „frîiele luminii” a lumilor se actualizează liric în figura sumbră a 

bolţii sparte, ca în Mortua est!: „Se poate ca bolta de sus să se spargă,/ Să cadă nimicul cu 

noaptea lui largă” (s.n.), în Memento mori „Fulgeră-n norii de secoli unde-ngropi a ta 

mărime,/ Printre bolţile surpate să mă uit în adîncime” sau în Andrei Mureşanu: „O! De-aş 

vedea furtuna că stelele desprinde,/ Pe cer talazuri mîndre înalţă şi întinde,/ Şi nourii ca 

sloiuri de gheţă aruncate,/ Sfărmîndu-se de-a sferei castele înstelate”. 

În contextul acestor două puncte extreme ale existenţei universului fenomenal, sfera se 

identifică metonimic cu lumea, ale cărei graniţe ontologice le stabileşte. Universul poate fi 

conceput aşadar ca o sferă uriaşă, „Un cer de stele dedesubt/ Deasupra-i cer de stele”, care se 

oglindeşte creator în conştiinţă, „ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de rouă.” 

(Sărmanul Dionis), oglindire care înseamnă îndoirea unei lumi interioare aidoma celei din 

afară, ca în Povestea magului călător în stele: „În aste mari nemargini unde gîndiri ca stele/ 

Lin înfloresc, miriade s-amestecă,  contrag ;/ Zidite-n dome mîndre, de cugetări castele/ Se 

darmă la suflarea-ţi şi-n taină se desfac/ Sau la dorinţa-ţi numai se mişcă ca mărgele/ Şi sun 

cîntări, ce vibră – se-ntunecă şi tac;/ Astă nemărginire de gînd ce-i pusă-n tine/ O lume e în 

lume şi în vecie ţine.(s.n). 

Sfera, evocată sintagmatic prin imaginea bolţii, nu subordonează doar închiderea în 

formă a lumii fenomenale, ci devine funcţională în articularea universului artistic, printr-o 

deschidere a eului individual către fiinţa lumii, cum apare într-o variantă a poemului Gemenii 

(M. Eminescu 1958: 444): „Cu arcul tău de stele, o univers cobori/ Cu tainic-armonie din 

sfere şi din sori/ Cobori în ploi de raze cu constelatul dom/ Pătrunde pentru-o clipă suflarea 

unui om/ Şi împle cu-armonia ce fiinţa ta respiră/ Cîntarea-nduioşată din doritoarea liră.” 

Această coborîre a transcendenţei în contingenţă este animată de acelaşi principiu al întregirii 

metafizice din poezia erotică („El ar simţi că-nluntru-i cu ceru-ntreg coboară ”); fiinţa nu îşi 

capătă sensul mîntuitor decît în locuirea alterităţii, universul se cunoaşte pe sine prin 

coborîrea în  oglinda conştiinţei umane, iar această trăieşte astfel experienţa dezmărginirii.  

                                                           

26
 Reprezentînd nivelul cel mai larg al fiinţării, Divinul nu poate intra în categoriile apriorice de spaţiu-timp 

(„Căci unde-ajunge nu-i hotar”, „Noi nu avem nici timp nici loc,/ Şi nu cunoaştem moarte”) şi din acest motiv 

nu se poate discuta despre sfericitatea sa decît simbolic sau analogic. 
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Din această perspectivă „boltita liră”, este, ca şi adîncurile acvatice în care se îndoaie 

seninul
27

, punctul de iradiere a unui cosmoid. Simbol al geniului poetic, ea reprezintă un 

element mundifer, ca să preluăm un termen creat de Heliade-Rădulescu (Ioana Em. Petrescu 

2001: 27); în ea se naşte o lume autonomă din punctul de vedere al celor care trăiesc în ea, 

dar dependentă de agentul creator. Astfel imaginea lui Orfeu  din Memento mori se întîlneşte 

cu aceea din Luceafărul. Hyperion, ca parte a principiului creator suprem, este generator de 

lume „Hyperion ce din genuni/ Răsai c-o-ntreagă lume”, iar această lume se află în 

dependenţă ontologică faţă de el, la fel cum lumea Greciei mitice depinde de arfa lui Orfeu: 

„De-ar fi aruncat în chaos arfa-i de cîntări îmflată,/Toată lumea după dînsa, de-al ei sunet 

atîrnată
28

/ Ar fi curs în văi eterne, lin, încet ar fi căzut.”. 

Atît în planul universului fenomenal, cît şi la nivelul creaţiei artistice, imaginea sferei 

se asociază gestului de spaţializare creatoare a lumii; ca simbol al absolutului, ea reprezintă o 

limitare ce nu limitează, graniţele ontologice pe care le instituie sînt forme ale dezmărginirii 

şi libertăţii: „Dar un luceafăr răsărit/ Din liniştea uitării,/ Dă orizon nemărginit/ 

Singurătăţii mării. (s.n.)”. 
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IRINA-ROXANA GEORGESCU 
Anul II, Bucureşti 

De la vînt la harpă. Trei ocurenţe ale imaginarului stihial 

Textul eminescian capătă valenţe noi la fiecare re-lectură (Matei Călinescu 2003). 

Fluiditatea, pe de o parte, forjarea unor înţelesuri heteroclite, pe de altă parte, determină o 

alchimie a versurilor care se contorsionează în retorta poetică. În demersul nostru, ne vom 

opri asupra textelor eminesciene, publicate postum: Frumoasă-i, 1866, Lida, 1866, Din lira 

spartă, 1867, Unda spumă, 1869, Prin nopţi tăcute, 1869, Cînd priveşti oglinda mărei, 

1869, Cînd…, 1869, Replici, 1869, Cînd marea…, 1869, Lebăda, 1869, încercînd să 

demonstrăm că actualizările elementului stihial vînt nu se opresc la descrierea atmosferică ori 

la tabloul marin, ci avansează spre zona femininului, a tabloului estet, erotizat. În acelaşi 

timp, vom încerca să definim metafora aeriană, punînd-o în legătură cu feminitatea voalată 

(vînt-liră/ harpă-lebădă-fiinţa iubită) şi cu sinestezia, cîntarea lirei fiind vînt, sunet. 

Remarcăm imediat dinamica textuală intrinsecă, dezvăluită gradual, la nivel grafic, prin 

pendularea între o anumită lungime a versurilor sau o alta (de pildă, de la versul de 8 silabe 

din Frumoasă-i, se trece la o alternanţă de 7 şi 8 silabe în Lida, precum şi în Visul unei flori, 

ajungîndu-se la o oscilare vizibilă, percutantă în poemul Din lira spartă, adică versuri de 4, 9, 

respectiv 10 silabe). Din tangajul versurilor se desprinde atît o unduire a valurilor, exprimată 

prin mişcări de flux şi reflux, cît şi o propensiune spre melodic, prin îmbinarea apei cu aerul, 

a vîntului cu suflarea şi cu harfa, cum se petrece în Unda spumă, (lungimea versurilor de 6-8 

silabe) sau în poezia Prin nopţi tăcute, (versuri de 4-5 silabe). Diferenţe semnificative la 

nivel grafic pot fi remarcate în poemele Cînd priveşti oglinda mărei, (pendulare între versuri 

de 3 şi 8 silabe), Cînd… (versuri de 5, 11, respectiv 12 silabe), Replici, (versuri de 4, 9, 10 

silabe), Cînd marea…, (versuri de 5, 11, 12 silabe), Lebăda, (versuri de 3, 5, 7, 8 silabe). 

Pentru grupajul de poeme ales, observăm o coagulare a elementelor aeriene şi acvatice 

în structuri care se sustrag unei singure interpretări. Diversitatea versurilor de început 

conduce la ideea că lichidul contaminează aerianul, iar aerul se lichefiază, se impregnează cu 

vapori de apă. Totodată, are loc resemantizarea acelor loci similes, în sensul lui Petru 

Creţia
29

, prin codificarea sensurilor iniţiale şi transgresarea lor (astfel, de la uşoara înfiorare 

dermică, semnal pentru zona afectiv-erotică, se ajunge la o cavalcadă a senzaţiilor, la 

suprapunerea apă-aer, la plierea totală a celor două lumi, aparent incompatibile). Deturnarea 

sensurilor iniţiale schimbă viziunea lectorului, orientînd privirea de la natura naturata la 

natura naturans, de la natura oglindită la natura care se oglindeşte. Suprapunerea mare-vînt 

generează resemantizarea elementelor lichid şi aerian, prin impregnarea universului poetic 

eminescian cu valenţe erotice (aşadar, femininul obsesional, ca împletire a stihialului şi a 

senzitivului ; prin mişcarea ondulatorie, prin cambrarea valurilor şi a aerului, prin curbele 

descrise de cele două elemente se ajunge la o echivalenţă mare-vînt-element erotic, feminin). 

La un alt nivel, prin cristalizarea sensului poetic, se conturează dependenţa vînt-liră, prin 

mişcarea de unduire impregnată de notele muzicale, narcotice, puternic erotizante. Astfel, 

obiectualul se înscrie elementului feminin, estetizat, graţios, iar acesta este subordonat 

sunetului, cuvîntului, creaţiei, prin sistemul de sinecdocă (liră-harpă-sunet, cuvînt).  
                                                           

29
 Loci similes desemnează „seturi de versuri care revin în diferite contexte, fie identice, fie adaptate contextului. 

Şi, în genere, un repertoriu nu numai al formelor de expresie care revin constant, ci a tot ceea ce s-ar putea 

constitui într-un cuplu sau un grup similar sau analog (teme, motive, tipare, sintagme recurente)” (Petru Creţia 

1998: 205). 
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La Eminescu, antropomorfizarea aerului nu e un truc stilistic, ci se manifestă în 

ocurenţe diverse, permiţînd migrarea sensurilor de la un poem la altul („Eol sună-n papura ce 

freme/ Barcarol”, barcarola fiind un cîntec al gondolierilor veneţieni), o îmbinare şi o 

contopire a lor în athanorul poetic eminescian. Din cauza agitaţiei care îl caracterizează, aerul 

e un simbol de instabilitate, de inconstanţă (vînt „care cîntă răcoros” sau care „e-o taină, 

adiere”, „gemătul dulce din vînt”, boare, care se transformă „într-al luncei vînt de vară 

răcoros”, element care îşi duce metamorfoza pînă la capăt, devine „vînt iute”, stihie care 

„trece cu suflarea-i rece peste marea ce suspină tristă, dar senină”, vînt „ce aleargă pe 

oglinda largă”, „glas de vînt”, apropiere şi suprapunere mare-vînt, „marea-i tristă-n vîntul 

serei”). Pe de altă parte, vîntul este sinonim cu suflul (în simbolistica hindusă, vîntul, Vaỹu, 

este simbolul cosmic şi verbul este suveranul domeniului subtil între cer şi pămînt, spaţiu pe 

care îl umple, după terminologia chineză, un suflu, Chi. Vaỹu). 

Observăm nu numai recurenţa unor vocabule precum vînt, mare, valuri, nori, aripă, ci 

şi împrumutul unor sintagme sau al unor seturi de imagini („o rază de aur se toarce uşor/ Şi-

n fundul sălbatec al mărei pătrunde/Prin vînt şi prin nor” – Cînd marea…; „Aripele-i albe în 

raza cea caldă/ Le scaldă,/ Din ele bătînd,/ Şi-apoi pe luciu, pe unda d-oglinde/ Le-ntinde:/ O 

barcă de vînt” – Lebăda; „Simt zefiri cu-aripi de fiori/ Muiate în miros de flori, / Văd lebede, 

barcă de vînt…” – Frumoasă-i etc). L.Blaga sesizează în cazul creaţiei eminesciene un 

orizont al spaţiului ondular, marea nefiind „un prilej de pierdere în infinit sau un simbol al 

dinamicii furtunoase, cît un simbol al unduirii, al legănării” (Lucian Blaga 1969). 

În aceeaşi ordine de idei, metafora „o barcă de vînt” din poemul Lebăda şi structura 

„văd lebede, barcă de vînt” din poemul Frumoasă-i sînt imagini îngemănate, unde se 

articulează materialul „lebede”, obiectualul „barcă” şi imaterialul „vînt”. Consider că această 

metaforă ar fi sintagma-cheie pentru grupajul de poeme avut în vedere, unde elementul 

estetizant feminin ajunge să fie reificat, obiectivat. Aşadar, scindarea aparentă apă-vînt 

generează o mutaţie a sensurilor, dinspre descrierea atmosferică a elementului stihial vînt spre 

tabloul de natură marină (Frumoasă-i, Din lira spartă, Lebăda), ajungîndu-se în zona 

femininului erotizat. În structura de adîncime identificăm atît o actualizare erotizantă, cît şi 

una estetică (frumosul pictural). Pasajele descriptio apar uneori în finalul textului, fiind 

plasate simetric faţă de secţiunea de orientare, unde sînt prezente stări, procese iterative, care 

pot avea fie un caracter generalizant, fie pot conţine un simplu detaliu (Frumoasă-i, Prin 

nopţi tăcute, Cînd marea…). Uneori este subliniat caracterul continuu al cadrului, realizat 

prin construcţii verbale aspectuale sau prin circumstanţiale. În acelaşi timp, zonele 

descriptive au drept punct de interes nu doar orientarea privirii spre elementul stihial vînt, ci 

şi spre metafora mării, care dă greutate suflului, îi dă consistenţă, formă, pare să-l 

îmblînzească, aşa cum se întîmplă în poeme precum Cînd priveşti oglinda mărei, Cînd 

marea… ori în Unda spumă. Epitetul cromatic are la Eminescu un caracter stereotip 

(Mihaela Mancaş 1974); remarcăm jonglarea între alb, argintiu şi negru, în poeme precum 

Lida, „placa de argint”, Lebăda, „aripele-i albe”. O singură poezie face excepţie, postuma 

Frumoasă-i..., în care detectăm o abundenţă cromatică („lacul cel verde şi lin”, „norii cei 

albi de argint”, „dumbrava cea verde”, „pe sus e o boltă de-azur, pe jos e un verde covor”, 

„fluturi albaştri, uşori”) anunţînd poeme din ciclul celor publicate în 1876, precum Lacul sau 

Dorinţa. În imaginaţia dinamică, totul se însufleţeşte, nimic nu se opreşte. Mişcarea creează 

fiinţa, aerul străbătut de vîrtejuri creează sunete, sunetele dăruiesc imagini. În reveria furtunii, 

participăm la drama aerului violent, la „oroarea sonoră”, în sensul lui Gaston Bachelard, aşa 

cum se petrece, de pildă, în poemul eminescian Cînd marea..., unde virulenţa elementului 

stihial vînt atinge paroxismul, iar „marea turbează de valuri împinsă şi-şi scutură coama de 

spume şi vînt”. Nu ochiul oferă imaginile, ci „urechea uimită” (Gaston Bachelard 1997: 233-

256); intensitatea sunetului reverberează zona de interes pentru pasajele descriptio, pentru că 

sunetul-strigăt este prima realitate verbală, rafala de vînt este concomitent sălbatică şi pură. 
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În acelaşi timp, remarcăm ambivalenţa vîntului, care e blîndeţe şi violenţă, puritate şi delir. 

Totodată, variaţia între tipuri de final puternic marcate (închiderea formală, prin 

simetrie prozodică, repetiţii, refren – Replici, Cînd…; închiderea conceptuală, printr-un 

enunţ gnomic, o morală – Cînd priveşti oglinda mărei) şi strategii de închidere foarte 

generale (închiderea pragmatică, tipică pentru ceea ce Labov numeşte coda, secvenţa prin 

care se revine la situaţia de comunicare, structură metadiscursivă - Lida). Finalul proiectat – o 

categorie interpretată ca final deschis – este o strategie prin care se proiectează faptele în 

viitor şi în ipotetic (marcate gramatical de folosirea timpului prezent, a modului conjunctiv, a 

modalizatorilor verbali sau adverbiali: Lebăda, Unda spumă, Din lira spartă…). 

Lansăm ideea că etimonul liră (<lat. lyra, it. lira; secol XIX) definind un instrument 

muzical, ca şi harfă, cu varianta harpă (<germ. Harfe, var. din fr. harpe) apar în textul 

eminescian, cu diverse actualizări: „Din lira spartă a mea cîntare/ Zboar-amorţită, un glas de 

vînt,/ Să se oprească tînguitoare/ Pe un mormînt!” – Din lira spartă…; „Şi al luncei vînt de 

vară/ Călduros/ Cîntă-n lira mea amară/ Languros” – Cînd priveşti oglinda mărei; „Eu sînt 

o arpă muiată-n vînt - /Tu eşti un cînt” – Replici. Pentru poemele eminesciene discutate 

remarcăm recurenţa metaforei sinestezice (Mihaela Mancaş 1974: 193-201), formă de 

asociere contrastivă, în care intră termeni aparţinînd sferelor semantice ale diverselor domenii 

senzoriale („ascult la a valului cînt,/ La gemătul dulce din vînt, Simt zefiri cu-aripi de fiori, 

Văd lebede, barcă de vînt” – Frumoasă-i…, „Din lira spartă a mea cîntare/ Zboar-amorţită, 

un glas de vînt” – Din lira spartă…, „Cînd marea turbează de valuri împinsă/ Şi-şi scutură 

coamă de spume şi vînt” – Cînd marea…). Organicitatea elementului stihial vînt şi multiplele 

ipostaze detectate reactivează structuri lirice diverse, care îşi conţin interpretarea în pliurile 

propriilor texturi. 

În final, sper că am reuşit să aduc în prim plan virtualităţile elementului stihial vînt, prin 

reactivarea diverselor ocurenţe şi să potenţez legătura dintre vînt, apă, liră şi instanţa 

feminină. 
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ANAMARIA BLĂNARU 
Anul III, Iaşi 

Avatarii faraonului Tlà-Poetica reveriei şi a intimităţii 

Eliberarea fiinţei de sub presiunea determinărilor contingente poate fi posibilă prin 

atingerea „absolutului libertăţii interioare” (Alexandru Paleologu 2005: 74), verbul absolvo , 

al cărui participiu perfect e absolutus semnificînd a elibera. Structura nu se mai raportează la 

absolutul adevărului, ci la acela al libertăţii necondiţionate, sustras contingenţelor. Al. 

Paleologu numeşte abandonul, depăşirea ambiţiilor, ca modalităţi de retragere din 

exterioritatea constrîngătoare pentru a regăsi libertatea interiorităţii. Imaginarul eminescian 

ne propune o transmutare a valorilor de semnificaţie, o îndepărtare de la seria paradis-cer-

grădină, ca absolut exterior, atins pe verticală, către simbolurile  subteranei, văzută drept 

cavitate interioară, atît materială, cît şi sufletească. În spiritul „regimulul nocturn al imaginii” 

(Gilbert Durand 2000), se naşte admiraţia romantică pentru spaţiile securizante ale nopţii, 

pentru intimitatea mormîntului, a grotei. Se desăvîrşeşte prin urmare o inversare a regimului 

diurn „într-o veritabilă şi multiplă antifrază a destinului de muritor” (Ibidem: 235). 

Orice imagine a cavernei, a spaţiului subteran are o anumită încărcătură ambivalentă. În 

fiecare „grotă de uimită încîntare” dăinuie ceva din „grota de spaimă”. E necesară voinţa 

romantică de inversare a valorilor simbolice pentru a considera spaţiul închis un refugiu. Ca 

lume ermetică în care acţionează „materia crepusculară”(G. Bachelard: 1999), dar şi ca spaţiu 

al intimităţii s-ar regăsi mormîntul, cripta, peştera şi oul. 

În incipitul prozei postume Avatarii faraonului Tlà se realizează o închidere ermetică, 

un refugiu din faţa lumii diurne în intimitatea regimului nocturn. Din  necesitatea inversării 

planurilor exterior-interior, faraonul Tlà: „deschise o uşă c-o cheie de aur, o închise iar după 

sine...şi cu asta închisese porţile lumii după el... era singur, singur într-un mormînt... el 

zvîrlise uşa mormîntului între el şi lume”. Ideea de izolare, de regresiune este transpusă în 

simbolistica scărilor care coboară în intimitate, dar şi în mister; Tlà „coborî scările jos, mai 

jos, ca şi cînd s-ar fi coborît în fundul unei mine”. Lumea subteranei se va caracteriza prin 

lipsa luminii exterioare, a soarelui, dar şi prin stingerea oricărei surse artificiale precum 

candela, lumînarea. Întunericul „fără spaţiu şi fără timp”, „un întuneric adînc” este locul 

somnului, şi mai tîrziu al reveriei. Sala pe care şi-o imaginează cerşetorul Baltazar închide în 

ea o lume de „semiîntuneric şi mezzavoce”; camera în care doarme marchizul Bilbao este o 

odaie „slab iluminată”; şi tot în „noaptea solitară” în care arde o singură făclie se întîlnesc 

peste timp Rodope şi Angelo. 

Eugen Simion integrează textul eminescian într-un anumit tip de literatură arheologică, 

exotică, fabuloasă în care ruina, sarcofagul, mormîntul fascinează. Totul este un pretext 

pentru compoziţii fabuloase în care atitudinile romantice deghizate se întrevăd. Faraonul 

încheie ciclul unei existenţe fenomenale pentru a renaşte în alte timpuri şi sub alt chip, 

ilustrînd „migraţiunea şi perenitatea tipului” ( Eugen Simion 1964). 

Simbolistica spaţiului securizant trimite pe de altă parte către imaginea cavităţilor 

strîmte ca locuinţe onirice. Mormîntul ascunde o fiinţă redată profunzimii misterului ei, care, 

sub puterea regimului nocturn, activează acel „cogito difuz al visătorului”, menţionat de G. 

Bachelard. Închise în spaţii subterane, personajele se vor visa în diferite ipostaze. De reţinut 

este imaginea oului în calitatea sa de „germene proteguit” în care se visează Baltazar. După o 

serie de contrageri şi dilatări „devine un grăunte mic în mijlocul unui gălbenuş de ou...Prin 

albuş el vede numai de jur împrejur coaja oului şi se zvîrcoleşte ca o furnicuţă în centrul lui”. 

Oul devine de asemenea un spaţiu al intimităţii, cu dublă determinare: odihnă, dar şi creştere. 

Bachelard explică această dialectică a refugiului prin ideea că eul vrea să fie ocrotit, dar nu şi 
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închis. De aceea, din oul visat de Baltazar va lua naştere o pasăre ca simbol al ruperii 

pereţilor „grotei”. 

Spaţiul circular reprezentat de oul-locuinţă, iar în alte cazuri de grădină, fruct, 

deplasează accentul simbolic asupra „voluptăţilor tainice ale intimităţii” (Gilbert Durand 

2000). Printr-o inversare a semnificaţiilor, G. Durand, aducînd în discuţie scările casei ca 

mijloc de deplasare către un spaţiu lăuntric, închis, explică ideea că a urca în pod sau în 

camerele de la etaj înseamnă tot a coborî în inima misterului, la fel de nuanţat de izolare, 

regresiune, intimitate. Marchizul Bilbao merge cu trăsura pînă la castel, urcă „într-o cameră 

naltă şi fără fereşti”, întoarce un perete ascuns, apoi coboară nişte scări pentru a ajunge la o 

„suterană mare”, cu statuete de pictură şi chipuri de cavaleri îmbrăcaţi în fier. Sub puterea 

ameţitoare a vinului, marchizul are impresia că se află într-un „labirint de suterane” şi că 

totul în jurul său este viu, numai el este mort. 

Putem face distincţia între gîndirea care raţionează şi cea care imaginează, cea din urmă 

fiind conştientă că e scoasă din înlănţuirea firească a timpului. În aceste stări prin care trece 

Bilbao, numite „de joasă tensiune”(G. Durand), nu atît sentimentul realului e cel care se 

estompează, ci conştiinţa eului care nu-şi mai poate controla percepţiile într-o succesiune 

temporală. 

Prima structură pusă în evidenţă de imaginarul simbolurilor inversării şi ale intimităţii 

este dedublarea. Retragerea şi odihna închisă, subterană determină „răsucirea sinelui asupra 

lui însuşi; a unui corp care devine obiect pentru sine” (Gaston Bachelard 1999). Imaginea 

centrală a acestei activităţi a eului este reprezantată de marchizul Bilbao care visează într-un 

spaţiu securizant ceea ce dublul său înfăptuieşte. După ce semnează actul de donaţie prin care 

renunţă la doňa Ana, cel din urmă se întoarce „într-o odaie slab iluminată” unde dormea în 

pat un bătrîn care, trăsătură cu trăsătură, era el: „Visează ceea ce am făcut, zise el încet. Cu 

atît mai bine...”. 

Cazul marchizului şi al dublului său ne pune în relaţie cu distincţia dintre visul nocturn 

şi reverie. În timp ce visătorul de vis nocturn este „o umbră ce şi-a pierdut eul” (Gaston 

Bachelard 2005: 154), visătorul de reverie este caracterizat printr-un cogito ce îi permite să 

fie prezent la reveria sa. Cogito-ul visătorului se deplasează şi ia contact cu realitatea 

obiectivă. Baltazar, transformat în dublul marchizului Bilbao, se trezeşte într-o groapă adîncă. 

Deplasarea în lumea exterioară porneşte tot dintr-un spaţiu securizant, subteran. Acţiunile 

sale au o continuitate precisă, programată: „Toate ce făcea i se păreau fireşti şi totuşi dacă s-

ar fi întrebat de ce le face nu şi-ar fi putut da socoteală”. Sub înfăţişarea unui gentilom bătrîn 

şi bogat o întîlneşte pe doňa Ana, renunţă la mîna ei, după care se întoarce în spaţiul obscur al 

intimităţii castelului. Adevăratul marchiz se va trezi dimineaţa după un vis ciudat, 

reprezentare a acţiunilor dublului său. G. Călinescu explică dedublarea prin „migraţiunea 

magnetică” a eului pe spaţii de timp scurt, aflată în strînsă conexiune cu tema corespondenţei 

magnetice între indivizi şi, implicit, cu credinţa în comunicarea dintre oameni şi duhuri. 

Asasinarea dublului ca formă de negare a persecuţiior propriului eu, „o sinucidere sub forma 

nedureroasă a morţii unui alt eu” (Otto Rank 1997), îi dă autorului său iluzia inconştientă că 

s-a despărţit de un eu rău şi blamabil. 

Imaginarul nocturn propune temporalitatea nopţii ca spaţiu securizant, dar şi ca moment 

prielnic de a se elibera prin reverie de apăsarea mormîntului, a camerei obscure. Intimitatea, 

echivalată cu odihna fiinţei în spaţii nocturne, poate prelua o inversare a valorilor. Bachelard 

aduce în discuţie „intimitatea certată”. La cea mai mică dezordine imaginată în sfera 

locuinţelor protectoare, visătorul se crede martorul unei agitaţii, unei lupte perfide. În 

labirintul de subterane, marchizul este copleşit de miile de glasuri ale statuetelor, de „ropotul 

înfricoşător al cavalerilor de piatră”; părea că el e mort si doar cei din jurul său există. În 

alte timpuri, Angelo este imobilizat în propriul sicriu, în noaptea solitară: „el auzea vorbindu-

se împrejurul lui, vedea cu ochii închişi bolţile gotice ale paracliserului şi făclia de ceară 



 

 

143 

albă de la capul lui... dar i se părea că totuşi nu va fi decît o închipuire... i se părea că e 

prezent fără ca s-o fie... că se vedea el însuşi întins în sicriu”. Intimitatea-i o dată încălcată, 

Angelo încearcă părăsirea totală a acesteia: „gîndea să mişte mîna, dar nu putea... să strige, 

dar era peste putinţă”. Rostirea unui cuvînt îl smulge din imaginarul nocturn, redîndu-l lumii 

exterioare şi diurne. 

Spaţiul subteran poate da libertatea, prin eliberarea de sub supravegherea ochiului 

exterior, prin practicarea diferitelor ritualuri obscure în care va fi iniţiat şi Angelo de către 

doctorul Lys. Sediul Amicilor Întunericului, în care fiecare detaliu arhitectonic are însemnul 

izolării, este o casă cu două caturi în care: „erau închise obloanele şi nici prin una din ele nu 

se străvedea o rază de lumină”. Ei coboară nenumărate scări pînă „nu mai avură unde 

coborî”, realizînd astfel ruperea de exterior şi de realitatea perceptibilă. Prin această 

inversiune cu imaginarul nocturn casa va deveni „peştera demonului amorului”. Lumea ia 

înfăţişarea unei scene de teatru improvizate avîndu-i ca protagonişti pe  „amicii” 

Întunericului: Cezar(a), doctorul Lys, copile blonde ce işi oferă îmbrăţişările, un cerc al 

„intrigilor de iubire”. Spaţiul se retrage din sfera intimităţii propriei fiinţe, ca odihnă şi 

regăsire, exteriorizîndu-se prin prisma „voluptăţilor sufleteşti”. 

Reconsiderarea valorilor nocturne şi a simbolisticii subteranului permite regăsirea 

intimităţii, dar şi declanşarea reveriei în spaţii precum mormîntul, sicriul, peştera, grota, oul. 

Lumea închisă se abandonează cogito-ului visătorului pentru ca ocrotirea să nu preia forma 

închiderii ermetice. Repaosul ocrotit redă fiinţei libertatea interioară şi îi oferă posibilitatea 

de a se elibera de spaimele „terorii brutale şi mortale” pe care ar presupune-o închiderea 

nocturnă. 
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NADEJDA IACOB 
Chişinău, Anul I 

Conotaţii ale elementului stihial „vînt” („furtună”, „uragan”) în lirica 

eminesciană postumă 

Natura a constituit mereu o sursă de hipnoză artistică pentru poeţi, dar valorificarea 

deplină a potenţelor ei a fost efectuată în special de romantici. Optînd pentru „o artă a 

tensiunii nerezolvate” (V. Călin), ei concep natura drept enigmă a genezei şi distrugerii. 

Astfel, natura „în decursul evoluţiei sale… produce personalitate sufletească” (C. Rădulescu-

Motru), iar poetul romantic o „fixează” în cuvintele unui peisaj al antinomiilor şi al 

muzicalităţii imaginative. Această viziune îi este proprie lui Eminescu, poetul reuşind astfel o 

asimilare fundamentală a romantismului. Sentimentul eminescian al naturii se construieşte pe 

sondarea particularului, pentru a releva esenţa lui, devenită o modalitate specifică de 

cunoaştere. Practic, natura presupune atît anumite stări sufleteşti inexplicabile, cît şi 

descriptivul contemplativ asociat apoi eului liric. Melancolia produsă de destrămarea iubirii, 

elegiacul dorinţei de contopire cu nefiinţa, titanismul cultivat în exploziva de plăsmuiri sînt 

coordonate ale sistemului Natură. Complexitatea ei valorică, atestată în poetica eminesciană, 

transpune în Literă „o extensiune a peisajului pînă la încadrare în el, cel puţin prin sugestie, a 

întregului cosmos” (D. Caracostea). Teatralizarea universului umanizează natura în sensul 

conflictualităţii, lirica eminesciană ajungînd să confirme „absolutizarea mişcării, a dynamism-

ului aristotelic” (G. Drăgan). 

Profilul lirico–mitic al mişcării impune identificarea internă a naturii cu imaginaţia. 

Astfel, poetul resemantizează concepţia romantică de „reprezentare a lumii ca devenire”. El 

reuşeşte, deci, o percepţie intuitivă, subconştientă a unităţii cosmice a naturii, convocînd, în 

opera sa „Subconştientul, Natura, Istoria, Transcendentul, Absurdul, personajele marii 

literaturi din toate timpurile, în care Omul îşi descoperă destinul său… de stăpîn al spiritului 

şi ironie a nimicului” (P. Cornea). Peisajul poetizat se articulează într-un regim simbolic 

sinestezic, care implică concrescenţa structurilor fundamentale: sensibilul, inteligibilul, 

imaginarul (G. Munteanu). Acesta din urmă integrează conceptului eminescian de natură o 

osmoză a contrariilor, o răsturnare ontologică perpetuă. Din alternanţa normalitate-mutaţie, 

pace-violenţă se declanşează diverse rezonanţe ale descriptivului. Mai mult, Eminescu 

conferă materialului simbolistica spiritului, executînd un fel de experiment gnomic care 

constă într-o transcendere necondiţionată spre elementaritatea Naturii – Stihiile. Dimensiunea 

lor hiperbolică lor originară consumă tensiunile interioare ale eului, căci: „Înainte de a-şi fi 

conceput opera, Eminescu a trăit elementele. Viaţa lor va domina … inconştientul poetului” 

(E. Tacciu). Procesul e reverberat apoi în eufonie, realizîndu-se o corespondenţă între 

infinitul semantico-valoric şi stricteţea structurii elementelor. 

Elementele universale – apă, foc, pămînt, aer, eter presupun o energetică specifică şi o 

proiecţie plurală din perspectivă simbolică. Vocaţia neptunică se desprinde din îmbinarea 

dorului, asociat lacului, cu viziunea axiologică amplă a mării – existenţă, culminînd apoi în 

registrul stihial prin imaginea oceanului. Dacă „apele eminesciene sînt imaginea tipică a 

Nimicului” (G. Călinescu), atunci Increatul este sondat energetic şi nu pur contemplativ. 

Interferenţa „apă-foc” se distinge în planul luminii, luna remarcîndu-se prin aureola 

pregnantă de mister consonantic iubirii. O altă ipostază a focului – fulgerul, aparţine cu 

precădere stihialului, nu interiorizării acute. Teluricul se racordează celor două elemente 

construind simultan simţul cosmic şi efemeritatea umanului. Prin urmare,se afirmă ideea 

romantică a lui Novalis care considera că „nimic nu e mai poetic decît tranziţiile şi 

amestecurile eterogene”. De la mitul păsării Pheonix  pînă la neptunism, natura eminesciană e 
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un joc al elementelor. Ludicul inerent lor imprimă poeticii sale o tonalitate majoră. 

Semnificaţia ritmului codifică aceste relaţionări amplificîndu-le treptat. Verticalitatea umană 

şi ascensionalitatea fatidică dezvăluie suflul confesiv al lirismului. Dorinţa dată e pusă în 

scena creaţiei de una din coordonatele cosmice. Vîntul - ca un component al acestei formule 

universale este un paradox, căci se defineşte prin etapele aventurii gnoseologice, prin 

efervescenţa şi arhetipalul tainei şi refuză definiţia. În al doilea caz, el se înscrie în 

imposibilitate, căci: „există ceva al cărui temei nu se poare afla …acest ceva este esenţa 

însăşi” (A. Shopenhauer). Deci, delimitarea valorică a elementului „vînt” se poate efectua 

diferit, căci de la „curentul de aer ce se deplasează pe orizontală provocat de diferenţa de 

presiune existentă între două regiuni ale atmosferei” (DEX) pînă la multiplele conotaţii mitice 

atribuite stihiei de memoria culturală. Iniţial, vîntul este însuşi sunetul, fapt confirmat de 

mobilitatea aeriană conferită consoanelor. El ajunge să se identifice nebănuitului uman şi 

titanismului. Forţa de transformare spiritualizează în sens mitic stihia, căci „Totul vorbeşte, 

totul trăieşte în natură ” (Jouffrey). Accepţia eminesciană a elementului stihial vînt derivă din 

interferenţele axiale şi simbolice cu celelalte componente, îmbinînd  cele „trei pasiuni 

dominante în romantism: mişcarea, creaţiunea, elementarul” (L. Blaga). Vîntul este violenţa 

pe note muzicale, care-şi modifică rezonanţele prin crearea energeticului pur. 

Poezia Cum oceanu – ntărîtat … oferă dinamismul provocării în opoziţie cu cel al 

echilibrului. Percepută şi ea ca o parabolă  a tendinţei umane sisifice de a fi „cer”, poezia 

prezintă o „contaminare a viziunii lirice cu tema viaţa e un vis” (G. Todoran). Totuşi, furtuna 

e un constituent stihial, preferată de romantici pentru posibilitatea exprimării 

hipersensibilităţii într-o explozie atotcuprinzătoare, fiind o sinteză tensionată dintre vînt şi 

apă. Combinarea lor are o direcţie creativă, generînd echilibrul în paroxism. Tensiunea 

interioară specifică a determinat identificarea furtunii cu acel „ceva misterios, (care) este ca o 

izbucnire din straturile intime ale existenţei, încît poezia, ataşată misterului prin însăşi esenţa 

ei , a fost atrasă în mod firesc de acest spectacol” (I. Dumitrescu). În poezia dată oceanul – 

om tinde să cunoască adîncimea celestului apelînd la forţă şi hiperbolism: „Cum oceanul – 

ntărtat turbatu-i!/ Răcnind înalţă braţele-i spumate,/ De nori  s-acaţă, -n bolta lumii bate”. În 

context, furtuna devine indiciul destabilizării provocate de eu, vizibilă prin eufonie mai mult 

decît prin desenul static. Astfel, furtuna antrenează senzitivul, acea „oglindă antropologică 

primară a lumii” (G. Munteanu). Temperare a agonicului, ea se caracterizează prin ciclitatea 

acţiunii: „Pînă furtuna –l reîmpinge-n patu-i”, stihialitatea sa fiind subordonată echilibrului 

cosmic. Deci ea e parcă o realizare volitivă a divinului, cu o finalitate antitetică, împiedicînd 

demonicul, oceanul să efectueze o redimensionare a cosmicului. Dar furtuna – vînt se 

desemnează şi într-un raport al efectelor cu focul reprezentat în pluralitate de fulger: „Rănit 

de fulgere el se înmoaie”. Lupta se încheie prin modificarea planului de percepţie, de la 

realitate la oniric: „Şi c-o poveste îl adoarme o boare”. Conform mitologiei indiene, lumea a 

fost creată din fiinţa supremă (sub forma apei). În urma agitaţiei apelor „s-a format o mică 

despicătură –a fost eterul … purtător al calităţii senzoriale a sunetului. Spaţiul a răsunat şi din 

sunet s-a ivit cel de al doilea element, aerul sub formă de vînt – forţă motrice spontană. 

Pătrunzînd spaţiul el s-a extins impetuos în toate direcţiile… a învolburat apele. Din mişcarea 

rezultată a luat naştere cel de al treilea element – focul … sporind a devorat o mare cantitate 

din apa cosmică. Şi acolo lua fiinţă sfera superioară a cerului ”(H. Zimmer 1994). Furtuna ar 

fi, deci generatoare şi de o forţă ardentă pe lîngă cea fonică proprie vîntului. Oceanul impune 

o reconfirmare a statutului preontologic, iar furtuna îşi păstrează „fixarea” în eter. Astfel 

furtuna nu este „simbolul mîniei fără pretext” (G. Bachelard), ci o manifestare a unui dans 

cosmic halucinant. Complexul elementelor universale se impune drept „hormon al 

imaginaţiei”, în concept final furtuna e un simbol al echilibrului cosmic restabilit printr-o 

stihie direcţionată împotriva „sălbaticului ocean”. 

Atît Cum oceanul – ntărîtat …, cît şi Povestea magului călător în stele se disting 
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printr-un pretext narativ, relevînd „schema unei coerenţe stabilite prin mobilitate” (G. 

Bachelard). Dacă prima e constituită exclusiv din pasiunile universale ale stihiilor, a doua 

conferă vîntului funcţia de cadru, de reliefare mitică a desfăşurării evenimenţiale. Vîntul 

capătă o amploare apocaliptică, animismul său violent asociindu-se cu „vocea primă” – 

furtuna. Iadul transpus în plan teluric de vînt asociază magului hiperbolismul geniului. 

Contrapunerea cu furtuna valorifică dimensiunea sa exceptională: „Priveşte furtuna pornită”. 

Aici furtuna – vînt reprezintă o bulversare cosmică prin care se concentrează elementele 

universale împotriva misterului încarnat de mag. Regimul verbal e un indiciu al infernului 

sonor provocat de vînt („vuind”, „prăval”, „mugeşte”). În definitiv elementul stihial vînt 

evoluează pe mai multe planuri de acţiune, primul fiind „straşnică arpă”. Harpa nu e o 

transfigurare a armoniei, ci sonoritatea halucinantă a destrămării materiei, căci „ea vibrează la 

suflul cosmic” (Emerson). O altă ipostază a vîntului se remarcă prin pluralitate, „trec vînturi”, 

care ameninţă verticalitatea (bradul). Urmarea aparţine unui regim mortuar „Prăval pietre 

mari din culmea cea stearpă”. Vîntul îşi exercită magia haotică asupra apei, pămîntului, 

pietrei, elementului vegetal. A doua ipostază a vîntului ar fi furtuna care înglobează 

semnificaţiile întunericului şi ale iernii, căci „frigul dinamizează aerul imobil” (G. 

Bachelard). Furtuna este, parcă, o reprezentare a zeului indic Vaiu „Furtuna la caru-i lungi 

fulgere înhamă”. Stăpîn al carului ceresc ea concentrează focul şi apa  pentru a crea Mînia. 

Acceptînd furtuna ca provocare, Magul înfrînge vîntul, raţiunea umană subordonează stihia. 

Ea încearcă totuşi o recuperare a teluricului uman „Scăpă din pămînt / furtuna turbată”. 

Vrăjitorul cunoaşte taina vîntului, fixînd violenţa dinamismului vîntului de duritatea 

temporalităţii. Practic vîntul e o modalitate de suprimare a furtunii - mînie, ele fiind, contrarii 

stihiale. După fixarea furtunii în matricea pămînt armonia temporară. Astfel magului 

eminescian e capabil să impună o contradicţie a energeticii fundamentale (furtună – vînt). 

În poezia Memento mori rgăsim un topos definitoriu „natura ca factor determinant în 

istoria omenirii” G. Drăgan). În acest context vîntul nu e consonantic apei, ci asimilează 

nisipul. Acesta îi amplifică forţa distructivă, generînd o spaţialitate a sterpului: „Astupînd cu 

dînsu-oraşe, ca gigantice sicrie”. El îşi exercită funcţia de demon, provocînd o apocalipsă a 

omenirii şi după schema comportamentală a lui Vishnu („devine răsuflare cosmică şi suge din 

toate creaturile aerul dătător de viaţă”). Vîntul se metamorfozează, culminînd ca uragan („un 

dezmăţ aproape orgiastic al energiilor cosmice”): „Uraganu – acum aleargă pîn-ce caii lui îi 

crapă”. Legenda arabă despre apariţia calului confirmă imaginea: „Vreau să scot dinăuntrul 

tău o nouă făptură, condensează-te, renunţînd la fluiditatea ta”. Şi vîntul i se supuse. Atunci 

Dumnezeu luă în palmă o părticică din acest element, suflă deasupra şi aşa se ivi calul”. Dacă 

dublurile materiale ale vîntului „crapă”, se ajunge la autodistrugerea prin dinamismul pur. 

Procesul se reflectă în plan teluric: „ţara-ntreagă coperită-i de ruine”. De la apocalipticul 

tablou al Egiptului, Vîntul ajunge o forţă vindicativă îndreptată împotriva romanilor „Nu 

vedeţi că în furtune vă blestemă oceane?”. Furtuna e reflectarea blestemului oceanului – 

zeitatea abisului. Anume aceasta e spaţialitatea zeilor „falnicei Valhale”. Totuşi ei sînt 

dominaţi de „bătrînul rege Nord”. Răsuflarea sa activează senzitivul ca simbol al acuităţii 

interioare „Vînturi reci îs respirarea undelor ce-au amorţit”. Similaritatea vînt – respiraţie 

afirmă o continuitate a fluidei forţe ce distruge prin static (frigul). Asocierea vîntului cu 

marea capătă o tentă halucinantă: „Marea, ca să delireze, vînturi să mugească – învaţă”. 

Sonoritatea e dovada apartenenţei lui la formele rudimentare de manifestare a existenţei. 

Totuşi, temporalitatea nopţii îi este refuzată. Înainte de atacul Romei, se observă consonanţa 

dintre furtună şi Odin, mutaţia impunînd „o poetică a furtunii”, care este o poetică a mîniei. 

Acţiunea ei se amplifică gradual: „Şi atunci furtuna mîndră dezrădăcinat – a marea”. Astfel, 

furtuna e o exteriorizare, la nivel stihial a evenimentelor derulate de istorie. Zeii se substituie 

vîntului: „Pletele – umfla furtuna, bărbile sclipeau în vînt”. Deci vîntul e o mărturie a morţii 

ce depăşeşte personajul şi îl raportează istoricului. 
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Poezia Mitologicale sintetizează manifestările stihiale prin intermediul uraganului, 

personificarea „furiei elementare, cea care este mişcare şi numai mişcare”. De astă dată, 

vîntul e subordonat uraganului: „Iese uraganul bătrîn, mînînd pe lungi umeri de nouri,/ … şi 

calul ce-n fuga lui tună”. Bătrîneţea lui e semnul acumulării treptate a stihiei şi 

primordialitatea dinamismului său. De fapt el e determinat plurisimbolic: foc (fulger) şi 

lumină (stele), pentru a se finaliza cu o viziune dionysiacă: „în beţia lui oarbă,/ El mîn- oştiri 

de nori contra mării”. Energia sa primară se transformă într-o orgie a elementelor şi uraganul 

devine un personaj echivalat cu „fiinţa dinamică”. Dimensiunea personajului evoluează de la 

o accepţie pur mitologică la o percepţie tipică lui Rabelais: „Groaznic s-a mai îmbătat 

bătrînul/ Nu-i de minune c-a băut jumătate de Oceanul Pacific”. Ludicul amestecat cu 

tendinţa de demitizare treptată conferă uraganului statutul puterii nestăpînite, aproape umane: 

„rădăcinile munţilor mari se cutremură falnic / de horăitul bătrînului crai”. Cu toate acestea, 

oniricul nu-i atribuie armonie, ci dublează rezonanţele puterii sale. Scena finală e o atestare 

comică a urmărilor beţiei, distrugerea: „Numai în cămeşoi, desculţ şi fără căciulă”. 

Postumele oferă, astfel, spectacolul gradaţiei de la vînt – element pur, la furtună –

stihie care derivă din îmbinarea lui cu apa şi, în final uraganul – orgie cosmică a celor trei 

elemente (vînt, apă, foc). 
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ADELA PAPANĂ 
Anul III, Braşov 

Poetica muzicalităţii de la Eminescu la Bacovia 

De la început ar trebui să fac o distincţie clară între două concepte care vor fi folosite 

de-a lungul lucrării: muzică şi muzicalitate. Prin muzică înţeleg o modalitate prin care eul 

poetic se raportează la realitatea în care se mişcă, un instrument prin care acesta încearcă să 

cunoască şi să-şi aproprieze universul. Muzica se realizează astfel doar la nivelul relaţiei 

eului poetic cu lumea şi fiind o formă subiectivă de a recepta universul, în timp ce 

muzicalitatea ţine de construcţia textului poetic şi apare ca urmare a experienţei cunoaşterii 

lumii prin muzică. Puterea în cazul acesta nu o mai deţine eul liric, ci poetul însuşi prin 

opţiunile sale poetice. 

Melodicitatea poeziilor eminesciene cît şi ritmurile obsesive bacoviene sînt efectele 

unor astfel de încercări de apropriere a realităţii/ a spaţiului reprezentat, de înţelegere şi de 

definire a acesteia respectiv acestuia. Cunoaşterea lumii prin intermediul muzicii este unul 

dintre elementele care îi apropie dar îi şi desparte, punctul de intersectare aflîndu-se în 

raporturile existente între eu şi lume prin muzică. 

Ioana Em. Petrescu nota într-unul din studiile sale eminesciene: „Poezia reprezintă, prin 

natura ei, un limbaj originar, o modalitate primă prin care conştiinţa se plasează în raport cu 

lumea din care s-a desprins şi în relaţie cu care se defineşte. [...] Tipologic , limbajul poetic se 

poate orienta însă în două direcţii opuse: el poate avea puternice tendinţe de materializare, 

făcînd perceptibil la nivel senzorial universul ideilor şi vădind o imaginaţie de tip pictural; el 

poate avea însă, pe de altă parte, o tendinţă opusă, o tendinţă de dematerializare, care nu 

înseamnă, ca în limbajul ştiinţific, abstractizare, ci opţiune pentru sugestia muzicală şi pentru 

formele poetice care au structuri de o rigoare matematică, apropiindu-se de formula riguros-

matematică a descîntecului şi devenind mediul verbal-incantatoriu şi transparent de captare a 

Ideii. În primul tip de limbaj domină figurile semantice şi valorile plastice; în cel de al doilea 

domină figurile gramaticale şi valorile muzicale” (Ioana Em. Petrescu 2005: 249-250). 

Afirmaţia Ioanei Em. Petrescu este justă, cel puţin în prima ei parte, unde defineşte 

poezia prin perspectiva existenţei unui limbaj a cărui menire este acea de a restabili legătura 

dintre conştiinţa creatoare şi lumea din care s-a desprins. 

Dar perceperea limbajul poetic în două tendinţe opuse, una picturală, cealaltă muzicală, 

criteriul de selecţie fiind predominanţa unor figuri semantice/ gramaticale, fără ca cele două 

direcţii să se intersecteze măcar, sau să existe totuşi o relaţie de interdependenţă între ele pare 

reducţionist şi fals. Această interpretare, dacă nu în majoritatea operelor literare, măcar în 

cazul poeziilor eminesciene şi bacoviene nu oferă o perspectivă clară asupra textului poetic. 

Mergînd mai departe şi referindu-se stric la limbajul muzical, Ioana Em. Petrescu nota: „acest 

tip de imaginaţie îşi găseşte expresia plenară în lirica eminesciană de maturitate, caracterizată 

prin preponderenţa valorilor muzicale( cele de descîntec, deja semnalate) şi prin 

preponderenţa figurilor gramaticale asupra celor semantice. Această tendinţă va fi continuată 

în veacul nostru prin poezia simbolistă...” (Ibidem: 250). 

Prin urmare, muzicalitatea eminesciană este pusă pe seama unor structuri gramaticale şi 

a unor valori muzicale, nuanţate de autoare ca fiind cele de descîntec, adică elemente care ţin 

de un nivel formal al poeziei. Însă muzicalitatea, care este într-adevăr o armonie sonoră, se 

realizează în cazul poeziei eminesciene nu numai la nivelul formal, prozodic ci şi la nivelul 

imaginii şi al limbajului pictural, dacă putem să-i spunem aşa, folosind conceptele de mai sus. 

Muzicalitatea eminesciană şi cea bacoviană se dezvoltă şi la nivelul poveştii, al atmosferei, al 

elementelor erotice ( relaţia eu-iubită fiind una muzicală, ea desfăşurîndu-se de cele mai 
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multe ori sub auspiciile unui instrument muzical) şi mai ales la nivelul relaţiei dintre eul 

poetic şi reprezentarea sa despre lume. 

Pentru a detalia cele menţionate mai sus am ales spre exemplificare două poezii, una 

aparţinînd lui Eminescu, cealaltă lui Bacovia încercînd să am în vedere existenţa unui tip de 

influenţă pe care Eminescu o exercită asupra poeziei bacoviene. 

Poeziei Privesc oraşul-furnicar, publicată postum, deşi nu-i lipsesc elementele 

muzicale, nu se remarcă prin structuri gramaticale deosebite, aşa cum ar fi trebuit să 

descoperim dacă acceptăm teoria Ioanei Em. Petrescu. Cu excepţia unor aliteraţii, topici 

subiective, poezia nu prezintă figuri stilistice de sunet impresionante, cu toate acestea nu-i 

poate fi negat caracterul muzical. De aceea muzicalitatea ar trebui căutată la un alt nivel de 

construcţie poetică. Pentru a face lucrurile cît mai clare posibil, analiza se va opri mai ales 

asupra eului poetic, a lumii descrise şi a dimensiunii muzicale prezente în text pentru a 

demonstra că în cazul ambelor poezii avem de-a face cu o cunoaştere prin muzică şi aceasta 

este creatoare de muzicalitate. 

Privirea care cuprinde oraşul furnicar aparţine unui eu dezagregat aşa cum este descris 

şi de Matei Călinescu: „Eminescu rămîne un poet fundamental modern tocmai prin acea 

disoluţie fundamentală a eului, prin depăşirea nu numai a romantismului retoric, dar şi a 

autenticei sale fascinaţii pentru lumea întunecată a lui Hypnos şi Thanatos, într-o veghe 

impură, impersonală, în care se realizează o miraculoasă circularitate între sunet şi sens” 

(Matei Călinescu 2002: 183-184). 

Avem de-a face aici cu o instanţă impersonală, care înregistrează fiecare atitudine a 

oraşului. Eul nu se contopeşte cu oraşul furnicar la nivelul simţurilor muzicale, nu participă la 

crearea muzicii. Nu avem de-a face cu un eu hiper-sensibil cum este cel bacovian. El trece de 

la o imagine a oraşului la alta fără să se implice emoţional, oraşul furnicar cuprinzînd oameni 

foind, rîzînd, vorbind, aiuriţi cu ochii-n cer, preoţi cîntînd, prohod, norod,ostaşi, o fată c-un 

profil rotund şi dulce de copil, un cîne spăriet, un lotru de băiet, un orb care întinde o mînă 

uscată. În faţa diversităţii lumii, eul eminescian rămîne însă unul distant, un simplu 

observator atent, care notează numai ce vede eliminînd orice judecată personală. 

La un moment dat perspectiva se opreşte asupra trecerii marşului militar însoţit de 

toboşari, imagine centrală a poeziei, prin care se evidenţiază cel mai bine muzica de la nivelul 

textului. Zgomotul tobelor este cel prin care poetul introduce imaginea ostaşilor care vin în 

marş: „Se scurg încet– tarra bumbum–/ Ostaşii vin în marş acum,/ Naintea lor tambur 

major,/Voinic el calcă din picior/ Şi tobe tare-n tact ei bat/ Şi paşii sună apăsat”. Poate aici 

se observă mai bine decît oriunde cum limbajul muzical e creat cu ajutorul şi mai ales prin 

imaginea picturală. Muzicalitatea nu se mai realizează numai la nivelul structurilor 

gramaticale. Tarra bumbum este un efect mimetic de reprezentare a zgomotului muzical 

produs de tobe. Însă, efectul creat e mai mult decît o interjecţie onomatopeică sau o structură 

sonoră, plasarea lui în text ţine şi de un anumit sens poetic. El redă sunetul tobelor care nici el 

nu este unul ales aleatoriu, tobele redînd senzaţia aceea de lume aritmică, fragmentată pe care 

o vom putea sesiza şi în cazul poeziei bacoviene. Lumea eminesciană este şi ea una 

fragmentată dar recompusă armonios prin muzică. De aceea muzicalitatea eminesciană pare 

să aibă dublu rol. Pe de-o parte creează dezordine, pe de altă parte ordonează. Şi aceasta 

pentru că lumea prezentă în Privesc oraşul-furnicar e o lume în mişcare,  aparent 

dezordonată şi zgomotoasă, ea este de fapt armonios-muzicală. Iar dezordinea sa este 

provocată, întărită, susţinută prin elemente ce ţin de o muzica a banalului, a străzii: oamenii 

vorbesc, se foiesc, rîd, preoţii cîntă, tobele bat, tarra bumbum. Armonia, însă este una 

interioară. Lumea prezentată are o armoniei care ţine de legile ei interne. Deşi multă zarvă şi 

zgomot, nu există nici un tip de conflict. Cel care legitimează muzica străzii este eul poetic în 

mîna căruia se află perspectiva. Între el şi lume se stabileşte o relaţie de comunicare, dar cel 

care are control absolut asupra ei este acesta, lumea reprezentată fiind aleasă în mod 
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subiectiv. Spuneam mai devreme că lumea doar pare să fie un spaţiu al dizarmoniilor, dar în 

esenţa ei nu este. Versurile din final oferă o cheie de lectură a acestei lumi: „Şi orologiile 

bat–/ Dar nimeni mai nu le ascultă /De vorbă multă, lume multă”. Se sugerează astfel că 

oamenii au pierdut noţiunea timpului, de vorbă multă, lume multă. Se poate observa aici, cum 

orologiul, element încărcat simbolic de obicei în poeziile eminesciene apare aici cu forma de 

plural, orologiile. Acestea sînt golite de semnificaţia lor simbolică, ele nu mai ordonează 

universul prin ritmul lor monoton, un motiv în plus pentru a vedea că lumea descrisă anterior 

nu mai are nevoie de un element extern ei care să o guverneze şi să o lege, pentru că această 

legătură s-a creat deja în interior. De aceea lumea reprezentată nu mai rezonează cu sunetele 

orologiilor, ea este armonizată intern, prin propria-i muzică. De aceea eul poetic este pur 

contemplativ. El doar observă cum s-a transformat lumea, cum şi-a schimbat setul de valori, 

fără să aibă vreo reacţie, fără să intervină moralizator sau nostalgic. Lumea eminesciană este 

una armonioasă, deşi dă senzaţia de fragmentat şi dezorganizat, ea păstrează mereu în 

componenţa ei un element care continuă să fie purtător al armoniei, în cazul acesta muzica 

banală a străzii. Punînd în relaţie cele trei concepte supuse analizei: eul poetic, lumea 

reprezentată şi structurile muzicale prezente în text putem discuta despre o experienţă a 

cunoaşterii spaţiului descris prin muzică. Eul poetic cunoaşte şi recunoaşte lumea ca fiind una 

armonioasă, putîndu-şi-o astfel apropria. 

Muzicalitatea bacoviană o continuă pe cea eminesciană măcar în ceea ce priveşte 

procedeul folosirii imaginii pentru a obţine efecte muzicale. În poezia Panoramă perspectiva 

e din nou una cinematografică. Lumea, formată din figurine de ceară, e fixată prin ochene 

care permit o viziune mai amănunţită asupra ei. Senzaţia este tot una a lumii privită în cele 

mai mici detalii, de data aceasta însă, eul se află în interiorul ei iar lumea este una artificială 

cu corpuri de ceară şi princese care oftează mecanic: „În jurul meu corpuri de ceară,/ Cu 

hîde şi fixe priviri”. Avem din nou în centru o imagine creatoare de muzicalitate, dar muzica 

reprodusă nu mai aparţine unei lumi în mişcare, ci unei lumi adormite, amorţite într-o jale 

molipsitoare: „Plîngea caterinca-fanfara/ Lugubru în noapte, tîrziu...”. De data aceasta însă 

muzicalitatea este una obsesivă, realizată şi la nivelul structurilor gramaticale, prin jocul cu 

topica obiectivă. Iar explicaţia ritmurilor obsesive o putem găsi din nou în relaţia: eu – lume – 

structuri muzicale. În cazul poeziei bacoviene apare un alt tip de eu, eul hiperemic, pe care 

Alexandru Muşina îl preia de la Gottfried Benn şi îl defineşte ca fiind „eul distinct de lume, 

dar, în acelaşi timp, intim legat de ea” (Alexandru Muşina 2004: 135), adică un eu aflat în 

interiorul dimensiunii descrise dar, care respinge şi este respins simultan de ea. Eul bacovian 

din poezia Panoramă încearcă nu numai să cunoască şi să recunoască lumea care-l atrage; el 

aspiră la o identificare totală cu ea, renunţînd la orice judecată personală în faţa ei: „Şi singur 

priveam prin ochene,/ Pierdut în muzeul pustiu...”. Incapacitatea lui de a se desprinde total de 

raţiune se datorează imposibilităţii de a şterge imaginea sau de a amortiza sunetul. Corpurile 

de ceară şi flaşneta bruiază legătura dintre el şi lume: „Şi-n lumea ochenelor triste/ Mă prinse 

sinistre gîndiri —/ În jurul meu corpuri de ceară,/ Cu hîde şi fixe priviri./ Şi-acea caterincă- 

fanfară/ Îmi dete un tremur satanic”. 

Eul eminescian din Privesc oraşul furnicar se afla undeva deasupra oraşului, oricum 

situat undeva la înălţime de unde putea observa comportamentul oraşului fără să intre într-un 

contact direct cu el. Eul bacovian se află într-un alt tip de relaţie cu lumea, el coboară în 

mijlocul ei şi încearcă să şi-o aproprieze prin muzică, dar de data aceasta se produce o ratare 

a cunoaşterii. Astfel se explică şi ritmurile obsedante bacoviene, ele sînt un fel de frustrări ale 

incapacităţii eului de a surprinde lumea muzical, acesta părînd a fi într-o căutare obsesivă a 

muzicii lumii. Pentru eul hiperemic, consideră Alexandru Muşina: „senzaţiile, percepţiile, 

imaginile,  emoţiile nu au o valoare în sine, ele sînt punctul de plecare pentru a înţelege 

lumea, ele sînt nişte semne-realităţi, sînt rune” (Ibidem: 135). Legătura eului bacovian cu 

lumea se desfăşoară într-un conflict permanent, deoarece semnele realităţii, adică muzica 
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flaşnetei cu care se contopeşte pentru a descoperi sensul universului îi induce senzaţia de 

teamă: „Şi stam împietrit... şi de veacuri,/ Cetatea părea blestemată”. 

Concluzii 

Dacă există o legătură între Eminescu şi Bacovia, şi există, ea nu trebuie căutată, aşa 

cum face Daniel Dimitriu, doar în comparaţia unor poeme precum La steaua, De ce nu-mi 

vii, Pe lîngă plopii fără soţ cu poeziile bacoviene: Ca mîine, Ecou de romanţă, Amurg de 

vară scrise intenţionat în vederea unui dialog cu Eminescu şi unde Bacovia sugerează 

oarecum demonstrativ depărtarea de predecesorul său. Legătura trebuie căutată în poeziile în 

care Bacovia se lasă în voia ritmului poeticii sale fără să mai atragă atenţia explicit asupra 

unei schimbări de sensibilitate poetică. Panoramă este o astfel de poezie în care acesta se 

descrie pe sine fără să mai insiste asupra diferenţelor dintre el şi un poet ca Eminescu. Textul 

însă vorbeşte implicit despre aceste diferenţe şi apropieri fără să aibă nevoie de intervenţia 

clară a poetului. Cunoaşterea lumii prin muzică este punctul maximal de generare a structurii 

poetice în poezia bacoviană iar modelul îl preia de la Eminescu. În funcţie de tipul de 

cunoaştere, de realizarea ei sau nu, muzicalitatea îşi schimbă forma de la Eminescu la 

Bacovia. Interesant este că Bacovia nu este atras de poezia muzicii înalte, a sferelor din 

creaţia eminesciană, ci de o muzică a banalului, a oamenilor obişnuiţi, a unei lumi comune, 

pentru că pe aceasta o dezvoltă în opera sa, preluînd de la Eminescu nu neapărat minorul din 

punct de vedere valoric, dar cu siguranţă secundarul. 
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NASTASIA SAVIN 
Anul II, Constanţa 

Rolul timpurilor verbale în Cezara 

Farmecul textului eminescian Cezara rezidă tocmai din polivalenţa interpretărilor, din 

fascinaţia simbolului iubirii, din abordarea unei teme care reuşeşte să scoată în evidenţă, prin 

intermediul lexicului şi al jocului timpurilor verbale, cele mai semnificative aspecte ale 

existenţei umane. Prezentarea de faţă are la bază modelul timpurilor verbale pe care le putem 

identifica în Cezara, pe linia: leggerezza- rapidità- esattezza- visibilità- molteplicità (Cf. Italo 

Calvino 2002). 

Ceea ce marchează enunţarea, în general, este accentuarea relaţiei discursive cu 

partenerul, în acest caz relaţia dintre Cezara şi Ieronim. Modul în care se realizează în 

procesul de comunicare accentuarea relaţiei discursive presupune absolutizarea planului 

semantic al relaţiei de interdependenţă subiect- predicat, deci enunţuri cu predicat absolut 

(e.g. ,,Marea-şi întindea nesfărşita-i albăstruie”, ,,Venus e numai amor”). Prin enunţurile de 

acest tip rezultă că existenţa afirmată prin subiect şi esenţa exprimată de predicat sînt 

consubstanţiale. Prin intermediul acestui tip de predicaţie se poate revela adevărul esenţial 

care este ,,obscurizat de adevărul fenomenal, exprimat lingvistic prin predicate referenţiale” 

(Dumitru Irimia 1997: 259). 

În procesul de comunicare în afară de absolutizarea planului semantic este necesară şi 

actualizarea în funcţie de situaţia de comunicare, în general, şi, în funcţie de tipul de 

cunoaştere, în particular a planului semantic care trimite la predicatul narativ- descriptiv şi 

respectiv la relaţia dinamic- static.  

Ca predicat analitic, predicatul narativ se realizează prin verbe de acţiune (,,mergeau”, 

,,îngrop”, ,,ieşi”), verbe de percepţie (,,se văd fereşti cu gratii negre”, ,,se văd în vale roze 

albe”, ,,se uita în grădină jos”, ,,nu vedeau că erau urmăriţi”, ,,simţea inima ei” etc.), ale 

cunoaşterii  (,,ascundea”, ,,să te fi îndoit” etc.), ale comunicării (,,vei răspunde părinte”, ,,eu 

îţi zic”, ,,îl întrebă lin” etc. ). Dacă predicatul narativ se caracterizează prin [+ dinamic], cel 

descriptiv este [+ static] şi se realizează prin verbe de stare (Cf. Camelia Dragomir 2006) 

[verbe existenţiale (,,era”, ,,trăia doar ca o plantă, fără durere, fără vis, fără dorinţă”, ,,a se 

regăsi pe sine însăşi” etc.) şi de relaţie (,,ia te uită”, ,,a descoperi” etc.). Aceste predicate au 

rolul de a ajuta lectorul în perceperea şi în reprezentarea lumii. 

O caracteristică a prozei eminesciene este leggerezza (uşurinţa), adică procedeul prin 

care autorul de text ,,selectează” anumite momente care să permită o structură textuală uşor 

de înţeles, atît la nivelul structurilor formale cît şi la nivelor structurilor informale (e.g. ,,şi... 

Cezara era să răcnească... dar îşi astupă gura c-o mînuţă şi cu alta ochii. Să vorbim încet... 

cel puţin lectorii mei închipuiască-şi că li vorbesc la ureche... ia să vedem, rămas-a mîna 

Cezarei tot la ochi?”). Această caracteristică asumă o valoare emblematică impusă, în 

special, prin intermediul formelor verbale. Figura umană este o mască care abia intrată în 

scenă simte nevoia de a se explica prin intermediul unui verb şi nu printr-un discurs teoretic 

(există o contradicţie între starea lui Ieronim, de ,,călugăr tînăr”, şi acţiunile sale ,,Luă un 

papuc, îl puse pe masă şi se uită la el- apoi deschise-o carte bisericescă şi pe-un colţ de 

pagină zugrăvi papucul. Şi ce profanaţie a cărţelor bisericeşti! Toate marginele erau profile 

de femei, popi, cavaleri, cerşitori, comedianţi... în sfîrşit, viaţa în realitatea ei, mîzgălită în 

fiecare colţ disponibil”). 

La rapidità (rapiditate) este o altă caracteristică, prin intermediul rapidităţii notăm 

concizia stilului, concizie care ne cucereşte prin bogăţia ideilor (e.g. ,,S-auzi o foşnire în 

frunzele unui tufariu.<<D-zeul meu! gîndi ea speriată, dacă m-ar fi văzut cineva? Poate 
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Castelmare. Sărmanul copil! Cum se va întoarce el acasă? Acest om poate să-l 

pîndească.>>”.) Prin rapiditate textul ,,cucereşte” agilitate, mobilitate şi/ sau dezinvoltură. 

Putem, de asemenea, vorbi de oscilaţii ale textului între Mercur, înţeles ca indefinit, oscilant; 

el fiind cel care stabileşte relaţiile între personaje, individualizîndu-le, (,,De-a lungul 

zidurilor împrejmuitoare mergeau cărăruşe pe coasta dealului, curmate în cursul lor de 

muşunoaie de cîrtiţe. Pe una din cărări vedem un călugăr bătrîn mergînd...”), dar şi ca 

Saturn, cel care trimite la melancolie, contemplare, singurătate, reflecţie (,,Pe scaun şade un 

călugăr tînăr. El se află în acele momente de trîndăvie plăcută pe cari le are un dulău cînd 

şi-n-tinde toţi muşchii în soare, leneş, somnoros, fără dorinţe”) şi Jupiter, reprezentant al 

echilibrului, luminii, amintirii, transformînd disforicul în euforic
 

 (,,<<E insula lui 

Euthanasius>>, gîndi el uimit şi păşea încet, minunîndu-se la fiecare pas. Pînă şi insectele 

erau îmblînzite în acest rai. Fluturii curioşi, albaştri, auriţi, roşii îi acoperiră părul lui lung 

şi negru, încît capul lui părea presărat cu flori”). 

Esattezza (exactitate) priveşte textul luat per ansamblu şi analizat, ţinînd cont de cît de 

bine definit şi stilizat este textul; de cît de calculate au fost ipostazele evocării imaginilor 

vizuale; de incisivitatea textului şi a lexicului utilizat care ar trebui să pună în evidenţă 

graţiosul, atracţia spre descifrare, plăcerea textului şi nesiguranţă ambiguităţii (e. g. ,,- Tu 

eşti? Chiar tu? Întrebă ea cu glasul înecat căci toată cugetarea ei se-mprospătase, toate 

visele ei reveneau splendide şi doritoare de viaţă... Ea nu se mai sătura privindu-l... şi uitase 

starea în care era”). În această nuvelă identificăm, pe de o parte, reducerea evenimentelor la 

scheme abstracte [capitolul I pentru introducerea lui Ieronim, capitolul II pentru prezentarea 

Cezarei, capitolele III, V şi VII conţin paragrafe „epistolare” şi capitolele IV, VI şi VIII de 

acţiune propriu-zisă], pe de altă parte, notăm efortul autorului de text de a oferi lectorului 

cuvinte bine precizate/ bine ambiguizate ,,Ea visează-n fereastră... să viseze numai... n-ar fi 

un păcat analiza simţurilor ei?...”. 

Dante afirmă în Purgatoriul, XVII, 25 că fantezia este locul în care plouă (“Poi piove 

dentro a l’alta fantasia”). Prin visibilità (vizibilitate) acţiunea este interiorizată progresiv de 

către lector. Această caracteristică pune în evidenţă relaţia dintre verb şi substantiv, Eminescu 

reuşind, astfel, să (re)transforme realitatea fanteziei în scriitură şi scriitura în fantezie. Dacă, 

pentru cel care nu este un iniţiat, insula pare ,,o grămadă de stînci sterpe înălţate în mare, 

fără vegetaţie şi fără viaţă”, pentru cel iniţiat (Ieronim purificat prin vis, Cezara prin 

scufundarea în apele mării) insula este ,,un rai”. Spaţiul paradisiac este descris, pe de o parte, 

din perspectiva personajului Euthanasius ,,Stîncele nalte fac ca orizontul meu să fie îngust. O 

bucată de cer am numai, dar ce bucată! Un azur întunecos, limpede, transparent, şi numai 

din cînd în cînd cîte un nourel alb ca şi cînd s-ar fi vărsat lapte pe cer. [...] În mijlocul văii e 

un lac [...]. În  mijlocul acestui lac [...] este o insulă, mică, cu o dumbravă de portocale. În 

acea dumbravă este peştera ce am prefăcut-o-n casă, şi prisaca mea.”, pe de altă parte, din 

perspectiva naratorului, în momentul în care Ieronim descoperă insula. 

Molteplicità (multiplicitate) ne oferă posibilitatea ca să înţelegem textul ca un ,,sistem 

de sisteme” în care fiecare sistem este condiţionat de alte sisteme. Orice verb trimite la un 

obiect văzut ca centru de reţea de relaţii multiple; de exemplu, actualizarea prin verbul la 

prezent ,,constituie cea mai frecventă alterare în structura temporală a descrierii” (Mihaela 

Mancaş 2005: 89): „E insula lui Euthanasius”, sau ,,Cezara! eşti o închipuire, un vis [...] sau 

eşti tu?”. Alternarea imperfectului  cu perfectul simplu în evoluţia descrierii insulei sugerează 

existenţa a două planuri temporale distincte. Dacă imperfectul sugerează devenirea, perfectul 

simplu aduce dinamismul, expresivitatea. Imperfectul-narativ oferă posibilitatea de a intra în 

temporalitatea textului. Verbul la prezent îl determină pe lector să conştientizeze situaţia de 

comunicare în care este implicat. 

Concretezza, concept pe care Calvino îl pune în discuţie fără însă a-l defini în mod clar, 

reprezintă elementul prin care se face legătura între autorul de text, lector, personaje şi timp 



 

 

154 

amestecîndu-le în mod continuu cu alegoriile universale. 

Conform lui Gérard Genette nu există descriere fără povestire, dar descrierea ,,nu se 

realizează decît perturbînd povestirea care-o primeşte” (Jean Ricardou 88: 32). Ricardou 

afirmă că ,,… orice descriere dă naştere prin ea însăşi unei povestiri, o povestire intra-

descriptivă, în definitiv, şi a cărei funcţionare nu se desfăşoară fără anumite caracteristici 

interesante” (Ibidem: 41). 

Macrosecvenţa descriptivă care închide nuvela este dominată de predicatele funcţionale 

,,se făcuse”, ,,se uita”, ,,ajunse”, ,,s-apropie”, ,,zugrăvită”, predicate care fixează cadrul 

spaţial. Predicatele calificative: ,,stelele mari şi calde”, ,,valurile transparente”, ,,umbra 

mirositoare”, ,,frumuseţea nopţii” şi predicatele funcţionale ,,ajunse”, ,,văzu”, ,,s-apropie” 

amintesc de sensurile unei existenţe grăbite. Coeziunea textului descriptiv este marcată de 

progresia predicatelor. Indicii textuali pe care îi aminteşte Jean Ricardou (prezenţa verbelor 

de mişcare ,,veni”, ,,ajunse”, ,,s-apropie”, ,,reveneau”, a adverbelor ,,chiar”, ,,mai”), 

semnifică partea ascunsă a realităţii, universul lăuntric.  

Lucrurile se contaminează unul de caracteristicile celuilalt, devin asemănătoare. 

(,,Cezara [...] mergea încet [...] părea că-i Eva-n paradis.; văzu prin arbori o figură de om... 

gîndea că-i o închipuire a ei, [...] acel chip [...] era el”). Lucrurile prin învecinare îşi ating 

marginile, astfel încît extremitatea unuia devine începutul celuilalt, prin învecinare au în 

comun un spaţiu, un loc, o lume care le conţine, o lume în care erosul devine o formă a 

libertăţii - lumea insulei. 

Supradeterminarea şi izotopia (Angela Bidu-Vrînceanu & co. 2001: 277-278) 

orientează lectura. Prin jocul izotopiei şi al alotopiei putem pune în oglindă incipitul, 

momentul care deschide nuvela fiind plasat într-o ,,dimineaţă de vară”, dimineaţa fiind un 

moment sacru, un timp care încă nu a fost viciat, corupt, cu momentul încheierii, al nopţii, al 

revenirii la starea de nedeterminare ,,Se făcuse noaptea. Stelele mari şi albe tremurau pe cer 

şi argintul lunei trecea, sfîşiind valurile transparente de nouri, ce se-ncreţeau în drumu-i” 

rezultînd o însumare de tactici şi tehnici foarte diferite care stau sub semnul metaforei 

cunoaşterii, cunoaştere văzută ca o excavare, o ascensiune, o mişcare pe axa verticală, dar, în 

acelaşi timp, şi ca o tensiune. 

Dacă în paragrafele anterioare dialogul avea un rol important, în finalul nuvelei între 

cele două personaje nu se mai stabileşte un dialog real („- Cezara, strigă el, cuprinzîndu-o-n 

braţele lui... Cezara! eşti o închipuire, un vis, o umbră a nopţii zugrăvită cu zăpada luminei 

de lună? Sau eşti tu? tu? Ea plîngea... nu putea răspunde. [... ] - Tu eşti? chiar tu ? întreabă 

ea cu glasul înecat căci toată cugetarea ei se împrospătase, toate visele ei reveneau 

splendide şi doritoare de viaţă”). 

Acest text este un text estetic care implică un travaliu special; travaliu ce implică o 

manipulare a expresiei, aceasta presupune o reaşezare a conţinutului reflectat în natura 

codurilor interpretative ale textului producînd un nou tip de viziune asupra lumii în care 

concretul trece în abstractizare, în imaginaţie. Verbul ,,a privi” joacă un rol important, 

descrierea nu serveşte doar pentru a arăta realul, ci şi, pentru a sugera ,,posibilul” ,,Ea nu se 

mai sătura privindu-l... şi uitase starea în care era”. 

Dacă emitentul de text refuză facilul utilizînd expresii orientate către revelarea unor 

adevăruri profunde, locutorul se foloseşte de structurile alegorice cunoscute pentru a oferi 

soluţii şi deschideri neaşteptate operînd cu imagini aşa cum ştiinţele exacte utilizează 

concepte exacte.  

Scriitura eminesciană de faţă reprezintă un discurs al unei singure voci, voce care ne 

invită la interpretări pe diferite paliere literare. Benveniste vorbeşte de faptul că omul posedă 

o experienţă pură a timpului. Experienţa lingvistică a timpului fiind una fragilă instituie o 

temporalitate privată. Între lector şi autorul-narator se creează o relaţie în care mesajul 

transmis de emiţător poate fi receptat de către destinatar în mod diferit; cu atît mai mult cu cît 
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în acest caz avem la dispoziţie două modalităţi de ieşire din text: varianta propriu-zisă inclusă 

în Cezara şi varianta publicată postum, Moartea Cezarei. 
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CORINA PLEŞCA 
Anul III, Timişoara 

Mitologeme feminine greco-latine în poezia eminesciană 

Nu arareori valoarea de adevăr a miturilor a fost pusă sub semnul întrebării, fiind 

etichetată ca relativ îndoielnică. Însă de fiecare dată, chiar şi în atare cazuri, nu s-a putut nega 

faptul că mitul conţine in nuce revelaţia adevărului absolut. Pentru membrii comunităţii 

arhaice, mitul reprezintă adevărul însuşi deoarece povesteşte o întîmplare sacră, adică o 

revelaţie transumană ce a avut loc in illo tempore, în timpul sacru al  începuturilor. Fiind 

sacru mitul devine exemplar şi, în consecinţă, repetabil căci serveşte de model şi în acelaşi 

timp de justificare multor acţiuni umane. 

Astfel, mitul se vădeşte ca o paradigmă integratoare a fiinţei umane în univers şi se 

adresează omului în calitatea sa de ,,fiinţă totală’’, adică în stare să răzbească pînă în absolut, 

chiar şi numai pentru o clipă, prin intermediul mitului şi a poeziei – în sensul etimonului grec 

σ- creaţie. 

Termenii mythos şi poesis se pot situa, în acelaşi timp, atît la antipozi, cît şi unul în 

prelungirea celuilalt. De ce la antipod? Mitul, în esenţă, este o poveste de sine stătătoare, 

desigur fiind nelipsit de coloratura specifică ce poate s-o dea o comunitate, o epocă sau un 

perimetru cultural bine determinat. Pe de altă parte, poezia, pornind de la sensul etimologic 

de ,,creaţie’’, întotdeauna a însemnat o viziune proprie, unică în felul ei. Însă puntea de 

legătură între mythos şi poesis o reprezintă inspiraţia, sau cum ar spune anticii – muzele – 

fiicele lui Zeus şi ale Mnemosinei (ori, după alte surse, fiicele lui Ouranos şi ale Gheei). 

Unul dintre aspectele fundamentale ale întregii opere eminesciene este tocmai această 

inspiraţie aflată sub bagheta muzelor de pe înălţimile Heliconului. Eminescu a reuşit să 

asimileze mitologia pînă la stadiul ultim al posibilităţii de înţelegere a acesteia. Tocmai acesta 

este motivul pentru care el a adus în centrul unora din poeziile sale figuri polimorfe ale unor 

zeităţi feminine din perimetrul elin şi din cel roman. Mitologia traversează rectiliniu o bună 

parte din opera titanului român. Adeseori Eminescu a perceput poezia ca pe o identificare cu 

mitul. Poezia se autodefineşte ca artă, un alt fel de cunoaştere mai adevărată decît realitatea, 

deoarece esenţializează o cunoaştere nu prin raţiune, ci prin suflet - întrucît nu distruge, ci 

iubeşte ,,corola de minuni a lumii’’. 

Legătura originară, primară dintre mit şi carmen ilustrează un raport particular între 

fond şi formă, şi – dacă amintim că indo-europeana a avut un accent muzical pe care latina şi 

greaca îl vor păstra, latina pînă în perioada imperială – nu va fi greu să înţelegem sincretismul 

natural, firesc al poeziei cu muzica, de vreme ce limba însăşi a fost muzică în învelişul ei, iar 

pentru Eminescu mitul a fost mereu prezent în conştiinţă ca raport de adecvare şi potenţare 

reciprocă. După cum a remarcat şi  Nicolae Sulica, poetul îşi întocmise ,,un dicţionar de rime 

pentru tebuinţele sale poetice, cunoştinţele filologice voia să şi le întrebuinţeze pentru 

redactarrea unui dicţionar etimologic al limbii române’’ (Apud Traian Diaconescu 1982: 10). 

Preocuparea poetului pentru corelarea itemilor mythos-carmen-poesis se vădeşte 

aproape în totalitatea operei sale, dar mai cu seamă în versurile scrise pe un accentuat fond 

mitologic. Şi care ar putea fi ipostaza umană care să corespundă cel mai adecvat termenilor 

amintiţi mai sus decît chipul femeii? Acestă percepţie s-ar putea interpreta ca o ultimă 

posibilitate ce i-a rămas omului modern de a năzui spre eliberearea de orice constrîngere 

socială, de orice limită a timpului şi-a spaţiului. Motivul? Nostalgia fericirii desăvîrşite ce 

vibrează adînc în străfundurile unui suflet încărcat de seva eternităţii şi de ecourile 

îndepărtate ale unui trecut de aur, de basm şi reverie. 

Pornind de la o atare perspectivă, vom încerca să înţelegem umbra imaginii unei femei 
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idealizate, ce ar putea servi drept model pentru o societate actuală. Şi vom insista doar asupra 

acestei perspective, chiar cu riscul de a fi etichetaţi drept restrictivi din anumite puncte de 

vedere. De vom fi întrebaţi care a fost cauza unei atare opţiuni, răspunsul nostru va fi acela 

că, trăind într-o epocă în care polii adevăratelor valori morale şi sociale tind să se înlocuiască/ 

inverseze este nevoie de readucerea în prim-plan a unor modele idealizate, modele ce ar putea 

servi drept puncte de reper ori ţinte spre care s-ar putea tinde, înconjurate de o aură a 

perfecţiunii. Astfel, ne vom opri doar asupra cîtorva versuri din lirica eminesciană, privindu-

le ca pe un pretext pentru a pune în evidenţă imaginea apollinică a unor zeităţi feminine 

greco-romane. 

Mergînd pe acest filon, strofa ce deschide poezia Venere şi madonă prezintă o 

splendidă şi magnifică panoramă asupra lumii antice greceşti văzută prin lumina plină de 

căldură a ochilor sufleteşti ai unui romantic: ,,Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai 

este/ Lume ce gîndea în basme şi vorbea în poezii/ O, te văd, te-aud, te cuget, tînără şi dulce 

veste/ Dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alţi zei.// Venere, marmură caldă, ochi de 

piatră ce scînteie/ Braţ molatic ca gîndirea unui împărat poet/ Tu ai fost divinizarea 

frumuseţii de femeie,/ A femeii ce şi astăzi tot frumoasă o revăd’’. 

Textura epică a versurilor împleteşte într-o armonie perfectă esenţele unui ev de mult 

apus, un ev după care tînjeşte sensibilitatea unui suflet îndrăgostit de acel trecut de 

nerecuperat sau ,,de aur’’ cum îl numea Hesiod. Faptul că Eminescu înclină aici, ca şi în alte 

poeme, spre mitologia greacă denotă apartenenţa sa la fondul mitologiei europene ce stă la 

rădăcinile culturii şi civilizaţiei bătrînului continent. Poetul însuşi a declarat la un moment dat 

că ,,o dovadă netă pentru influenţa educativă a antichităţii e, fără îndoială, faptul că tocmai 

statele acelea care au cultivat-o mai mult sînt cele mai înaintate, că redeşteptarea culturii în 

genere se datoreşte studiului acesteia, că fără el n-ar exista în genere o cultură 

acătării’’(Ibidem: 15). 

Mai mult decît atît, una din figurile centrale ale versurilor sale este zburdalnica şi 

răsfăţata Afrodita pe care latinii au numit-o Venus. Înaltă, zveltă, cu trăsături gingaşe, cu un 

val de plete aurii, aşezate cunună pe capul plin de farmec, Afrodita este întruchiparea 

frumuseţii divine şi a tinereţii nepieritoare – chip pe care Eminescu l-a împrumutat femeii, 

idealizînd-o şi visînd-o aievea. Gîndul că într-un timp ,,cu alte raiuri, cu alţi zei’’ a existat o 

asemenea fiinţă îl determină pe visătorul din Ipoteşti să aspire, şi chiar să mizeze pe existenţa 

unei figuri feminine în care trăsăturile unui fizic sculptat de un Praxitele ori Phidias să se 

armonizeze cu plămada unui suflet dumnezeiesc. Afrodita-Venus este atît de bine conturată 

în versurile romanticului, atît de bine închegată şi de reală, încît cititorul se întreabă de nu 

cumva a existat într-adevăr ipostazierea acestei zeiţe. Inevitabil gîndul ne zboară spre tabloul 

lui Botticelli în care Venus are acelaşi chip cu cel din imaginea eminesciană: o împletire de 

senzualitate şi puritate în acelaşi timp. 

Mai departe vom insista tocmai asupra acestei idealizări, accentuînd ipostaza de 

perfecţiune în sine şi lăsînd la o parte aspectele ce ţin de fondul uman sau social al poetului. 

Elinii au perceput imaginea acestei divinităţi în două ipostaze: ca întrupare a amorului 

trupesc pe de-o parte, iar pe de alta ca pe un reper în care perfecţiunea fizică ce oglindeşte 

lipsa oricărui cusur sufletesc. Ajungem astfel la conceptual pe care l-au iniţiat filozofii greci, 

concept care mai apoi devine filonul primordial al întregii civilizaţii europene, păgîne antice; 

sintagma pe care urmaşii lui Danaos au numit-o sau, mai simplu, 

. Poetul a căutat fiinţa care să-i înţeleagă geniul, prototipul ei găsindu-l în 

perfecţiunea sculpturilor feminine antice. În decursul periplului de-a lungul vieţii, sufletul său 

nu a încetat să sondeze în căutarea femeii ideale.  

Spirit în permanenţă ispitit de figurile mitologice, Eminescu a mai ales-o din bogata 

galerie a personajelor de basm eline şi pe zeiţa Arthemis-Diana, tot ca simbol al femeii 

ideale. Eminescu surprinde în poezia Diana, imaginea iubitei ce pluteşte într-o atmosferă 
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idealizată de înaltă tensiune, chip în care bănuim totodată înfăţişarea altei zeităţi antice - 

Athena. De asemenea, figura Arthemidei se identifică aici cu cea a Afroditei, zeitatea 

apollinică, apărînd ca o fecioară cu ,,trup înalt şi mlădiet’’ şi-o faţă ,,dulce şi bălaie’’(Diana). 

Însă, această matrice feminină eminesciană este distinct conturată faţă de cea a virginei 

creştine. Mai întotdeauna poetul o imaginează ca pe o fiinţă energică, gata oricînd de război, 

întocmai ca divinitatea belicoasă Athena, cu acel  ,,arc de aur pe-al ei umăr,- Ea trece mîndră 

la vînat,,(Diana). Chiar mai mult, în creştinism fecioara este caracterizată de cumpătare, 

sfioşenie şi calmitate. La Eminescu, ca şi la antici, presupune şi o notă de violenţă, păstrarea 

purităţii atrăgînd după sine întotdeauna moartea unuia dintre posibilii pretendenţi ai 

frumoasei Arthemis-Diana sau Athena; niciodată cel care este privilegiat să vadă frumuseţea 

acestui trup feciorelnic nu va mai trăi. Însă, un fapt demn de remarcat în lirica eminesciană 

este acela că imaginile chipurilor divinităţilor feminne nu apar doar ca o manifestare specifică 

alexandrinismului golit de esenţe, dar susţinut de proptelele formei şi fondului. Nu este o 

sonoritate muzicală găsită după multă trudă, o erudiţie nevoită să înlocuiască prin artificii 

ceea ce lipseşte spontaneităţii adevăratei inspiraţii. Nu. La Eminescu este o valoare estetică 

actualizată ce respiră în – spiro in – interiorul sufletului său; o valoare ,,integrată în imperiul 

unităţii artistice a operei sale” (D. Popovici, 1969: 210). 

Faptul că poetul a căutat cu ardoare imaginea femeii care să subscrie la formula 

împămîntenită de elini, o dovedesc şi unele versuri scrise spre finalul perioadei sale creatoare, 

deşi în acea epocă atitudinile pesimiste faţă de această temă abundă. Înspre finalul Scrisorii 

V, Eminescu vede femeia ,,ca unul din mijloacele de descătuşare ale creatorului, ale 

demonului ce torturează sufletul oricărui artist şi care caută să ajungă la expresie: femeia este 

făcută să lumineze calea către cuvînt a simţirii artistului (Ibidem: 259). Poetul cere 

,,sacrificiul” acesta din partea femeii deşi ea rămîne neînduplecată la ,,murmurele surde,” ale 

îndrăgostitului eminescian. Dar tocmai faptul că el însuşi s-a oprit asupra acestei prezenţe 

feminine ca sursă de inspiraţie şi de înţelegere în profunzime a propriului eu, denotă 

intensitatea dorinţei de a găsi femeia ideală şi de a crede chiar într-o atare existenţă: ,,(…) 

<<Consacră-mi/ Creştetul cu-ale lui gînduri, să-l sfinţesc cu-a mele lacrimi!>> (…) Că o 

vrea spre-a se-nţelege în sfîrşit pe sine însuşi./ Că se zbate ca un sculptor fără braţe şi că 

geme/ Ca un maistru ce-asurzeşte în momentele supreme,/ (…) Ea nu ştie c-acel demon vrea 

să aibă de model/ Marmura-i cu ochii negrii şi cu glas de porumbel,/ Şi că nu-i cere drept 

jertfă pe-un altar înalt să moară,/ Precum în vechimea sfîntă se junghiau odinioară/ Virginile 

ce stătură sculptorilor de modele,/ Cînd tăiau în marmor chipul unei zîne după ele./ (…) S-ar 

pricepe pe el însuşi acel demon…s-ar renaşte,/ Şi pătruns de-ale lui patimi şi amoru-i cu 

nesaţiu/ El ar frînge-n vers adonic limba lui ca şi Horaţiu;/ Ar atrage-n visu-i mîndru a 

izvoarelor murmuri/ Umbra umedă din codrii, stelele ce ard de-a pururi,/ Şi-n acel moment 

de taină, cînd s-ar crede că-i ferice,/ Poate-ar învia în ochiu-i ochiul lumei cei antice” 

(Scrisoarea V). 

Întrebarea ce s-ar putea formula în locul concluziilor ar fi dacă visul eminescian mai 

poate fi perceput ca o matrice, ca o emblemă sau ca o stea dintr-un univers ideal spre care s-

ar putea tinde, într-o epocă postmodernă, într-un secol al libertăţii exagerate. Oare tabloul 

portretului idealizat al femeii eminesciene, idealizare ţesută pe războiul culturii antice, ar 

putea fi înţeles şi ca un exemplu fiabil? Sublinierea acestei idei nu înseamnă că toate celelalte 

aspecte atît de complexe din cadrul întregii opere eminesciene – asupra cărora nu s-a făcut 

nici o aluzie şi nici nu s-a stăruit – sînt puse sub obroc, nefiind asimilate. 
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ADINA MOCANU 
Anul II, Craiova 

Figuri de stil binare în poezia eminesciană. Oximoronul şi antiteza 

În lucrarea de faţă mi-am propus să vorbesc despre cîteva figuri binare în poezia 

eminesciană: oximoronul, repetiţia antonimică, chiasmul, antiteza şi paralelismele antitetice. 

Pentru început o să-mi structurez lucrarea pe două nivele: un nivel al enunţului (aici 

intră figurile cu algoritm gramatical: oximoronul, repetiţia antonimică, chiasmul) şi altul al 

textului, pe unităţi adică mai ample şi care scapă controlului gramatical (antiteza şi 

paralelismele antitetice). 

Nivelul enunţului 

Eminescu foloseşte oximoronul, repetiţia antonimică, chiasmul la nivelul propoziţiei 

sau al frazei iar antiteza, paralelismele antitetice evoluează într-un perimetru mai vast, adică 

la nivelul textului. Aceste figuri de stil se completează unele pe altele, toate se bazează pe 

opoziţie, mişcare stilistică intens exploatată şi valorificată în poeziile eminesciene. 

Oximoronul ţine de cod, antiteza de logică iar, după cum consideră Tudor Vianu (şi noi 

subscriem acestei opinii) chiasmul o combinaţie între antiteză şi inversiune.  

Oximoronul, după unii teoreticieni, ar fi chiar infraenunţiativ. Gh. N. Dragominescu, 

consideră că oximoronul trebuie, în primul rînd „să se bazeze pe o construcţie care să nu 

reprezinte o idee, mai exact o propoziţie sau un enunţ. Construcţia trebuie să reprezinte o 

sinteză lexicală, respectiv una care s-ar putea substitui cu un singur cuvînt. Oximoronul este o 

imagine, nu un enunţ”(Gh. N. Dragomirescu 1975: 167). Oximoronul eminescian este 

construit fie în plan senzorial cu regularitate geometrică, intensiv, răscolitor, fie în plan 

ontologic, unde  contrastul devine astfel impunător pentru imaginea folosită. 

Construcţiile oximoronice precum: „dureros de dulce”, „fărmăcat şi dureros”, „dulce 

silă”, „farmec dureros”, „plînsete duioase” dau impresia de întrepătrundere, imaginile se 

contopesc şi preiau caracteristicele unora altora. Asocierea dintre lumină şi întuneric este 

prezentă în oximoron. Eminescu preferă structurile oximoronice care extinde contrastul, 

intensifică senzaţia vizuală printr-o armonie a culorii: „argintul neguros”, „neguri albe”, 

„neguri argintii”, „luminoasa umbră”. 

Tot o specie de oximoron o reprezintă repetiţia antonimică ce se realizează prin 

repetarea aceluiaşi cuvînt dar la formă negativă: 

„Să fii ca şi cînd n-ai fi…” (Între ieri), „Uite-l ia. Dară fata se cam uită vrînd-nevrînd” 

(Călin, nebunul), „Şi de-mi vine, de nu-mi vine” (Călin, nebunul). 

Repetiţia antonimică se realizează din punct de vedere gramatical şi nu semantic. 

Această formă apare frecvent în poeziile eminesciene, semantic se prezintă ca o formă de 

oximoron însă, sintactic putem să vorbim de un chiasm. Punerea celor doi termeni într-o 

relaţie antonimică sugerează incertitudinea, ezitarea, misterul, trecerea de la o stare la alta dar 

fără un punct final, o creditare a regimului descriptiv, şi nu a celui descriptiv. 

De asemenea, putem asocia oximoronului şi paradoxul eminescian numai că 

oximoronul este o sinteză lexicală a doi termeni cu sens contrar în timp ce paradoxul este o 

sinteză logică între doi termeni care se exclud reciproc. De aceea, precizăm că paradoxul la 

Eminescu reprezintă un raţionament şi cuprinde un întreg sistem de gîndire. În versurile din 

Scrisoarea I, paradoxul porneşte la un oximoron şi se dezvoltă pe un întreg fragment ce 

fixează misterul genezei: „La-nceput pe cînd fiinţă nu era, nici nefiinţă/ Pe cînd totul era 

lipsă de viaţă şi voinţă,/ Cînd nu s-ascundea nimica, deşi totul era ascuns/ (...)/ N-a fost lume 
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pricepută şi nici minte s-o priceapă,/ (…)/ Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o 

vază”. 

Chiasmul se prezintă sub forma unei simetrii în cruce care constă în repetarea 

răsturnată a funcţiilor gramaticale sau în opunerea a doi termeni, al doilea fiind inversul celui 

dintîi. Eminescu foloseşte chiasmul în favoare ritmului pe care inversarea gramaticală şi 

lexicală îl produc în frază. Totuşi, poetul accentuează anumite cuvinte pentru a evidenţia 

impactul expresiv, puterea ideii şi a cuvîntului: „Lumea umbrei, umbra lumei se amestec, se-

nfăşoară” (Călin nebunul), „Că-i visul unei umbre şi umbra unui vis”(O, stingă-se vieţii), „O 

femeie între flori zi-i şi o floare între femei” (Scrisoarea a IV-a), „Mort, aş trăi eu; -viu, eu 

aş fi mort” (Iubitei), „Moartea succede vieţii, viaţa succede la moarte” (O, stingă-se vieţii). 

Eminescu nu sacrifică ideea, el o potenţează prin simetriile, geometriile pe care i le 

pune la dispoziţie limbajul. Cei doi termeni care intră în componenţa chiasmului, după cum 

am văzut în exemplele citate, devin complementari, îşi întăresc rolurile, aceasta fiind una 

dintre cheile expresivităţii eminesciene. Cunoaşterea din două perspective dă naştere la 

puterea de alegere, şi, mai mult, exploatează disponibilităţile de potenţare a misterului pe care 

acest joc de cuvinte le are. 

Nivelul textual 

Gestul eminescian microtextual, de la nivelul enunţului, de a apela la oximoron se 

continuă şi se deschide sistematic, în lirica eminesciană, la nivel macrotextual, prin cultivarea 

antitezei. 

H. Morier asociază oximoronul cu antiteza: „oximoronul este şocul dintre două idei 

care se exclud, prezentate ca şi cum ar fi compatibile , în timp ce antiteza se referă la o 

opoziţie de idei condensate în două cuvinte”. Eminescu foloseşte antiteza ca un mijloc de 

evidenţiere a unor trăsături dominante, aşadar, precise. Programatic, eul enunţător urmăreşte 

dacă nu chiar eludarea, cel puţin umbrirea unor sensuri, considerate secundare, nerelevante 

tocmai pentru a-şi urmări o idee (etică, estetică etc.) , să le înlăture pe cele neesenţiale şi să le 

elogieze, valorifice pe cele cu adevărat importante. În acest sens, şi Ioana Bot analizează 

antiteza în cele cinci Scrisori şi constată că „antiteza este figura care asigură convergenţa 

sensului, între viziunea poetică a unei lumi iremediabil adverse pentru subiectul liric, în care 

relaţia fundamentală între orice parteneri este aceea a respingerii, a alienării, a indiferenţei 

sau a non-comunicării, şi respectiv între structura substanţială a discursului poetic (asimilat 

Logosului, pentru că mitologia poetică eminesciană este fundamentată logocentric), care 

trebuie să <<dea seamă>> cu trupul său despre realizarea viziunii”. 

Revenind la textul eminescian, ne referim la Scrisoarea I şi remarcăm antiteza dintre 

omul de geniu şi cel comun. Interesat de condiţia omului de geniu, Mihai Eminescu a făcut 

întotdeauna diferenţa între cele două tipuri, punîndu-le mereu în contrast, le analizează în 

detaliu, o argumentează pe una prin denunţarea celeilalte, sau optează direct tocmai prin 

caracterul tranşant al antitezei. Spre exemplu, face apologia izolării în cazul primei, şi 

condamnă mediocritatea celei de-a doua condiţii existenţiale. Amintim de asemenea şi 

opoziţia dintre formă şi conţinut, dintre exterior şi interior pe care o expune în portretul 

bătrînului dascăl. Apare, în felul acesta, pe de o parte înfăţişarea umilă („halat vechi”, 

„gîrbovit şi de nimic”, „haina roasă-n coate”) dublată imediat de genialitatea interiorului: 

„Universul fără margini e la degetul lui mic”. Tot aici se poate vorbi şi de antiteza între 

timpul universal  infinit şi timpul uman derizoriu, trăsătură specifică poeziei eminesciene, 

urmărind fidel sistemul de valori eminescian. 

Prin Scrisoarea a II-a este evidenţiată antiteza între inefabilul şi autenticitatea emoţiei 

poetice şi vulgaritatea lumii comune. Poetul dezbate problema geniului creator care se teme 

să ia contact cu mediocritatea: „Iar în lumea cea comună a visa e un pericol/ (...)/ De-oi urma 
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să scriu în versuri, teamă mi-e ca nu cumva/ Oamenii din ziua de-astăzi să mă-ncep a lăuda/ 

(...)/ Laudele lor desigur m-ar mîhni peste măsură”. 

Scrisoarea a III-a este alcătuită pe baza cunoscutei antiteze dintre trecutul eroic din 

„veacul de aur” şi prezentul decăzut, condusă apoi la pe acelaşi raţionament antitetic la 

nivelul „personajelor lirice” ridicate la rang de simbol: Mircea cel Bătrîn şi Baiazid. Opoziţia 

dintre trecutul măreţ şi prezentul decrepit este prezentă şi în poezia Epigonii, unde poetul îi 

elogiază pe înaintaşii importanţi şi îi condamnă pe contemporanii superficiali şi sceptici. 

Scrisorile IV şi V pun în evidenţă antiteza dintre imaginea idilică şi realitatea iubirii.  

În poeziile Venere şi Madonă, Împărat şi proletar, Înger şi demon putem să vorbim 

despre un paralelism antitetic descriptiv. Cu o nuanţă – în finalul poeziei Venere şi Madona, 

iubirea salvează femeia demonică apropiind-o de cea angelică: „Tu eşti sfîntă prin iubire!”. 

Eminescu pune în contrast două simboluri autentice, le descoperă atributele, însă poetul ezită 

să dea un verdict moral. Paralela dintre viaţa răsfăţată a celor bogaţi şi traiul derizoriu al 

săracilor este prezentată printr-o serie de antiteze descriptive în poemul Împărat şi proletar 

iar în poemul Înger şi demon paralelismul antitetic este evident: 

„Ea un înger, ce se roagă - El un demon, ce visează; 

Ea o inima de aur - El un suflet apostat; 

El în umbra lui fatala sta-ndărătnic răzimat – 

La picioarele Madonei tristă, sfîntă Ea veghează”. 
Putem să vorbim la Mihai  Eminescu despre o antiteză ontologică valorificată în poezia 

Mortua est prin meditaţia asupra condiţiei umane. Antiteza este un procedeu romantic pe care 

Eminescu şi-l însuşeşte, îl asimilează şi-l personalizează, după cum am văzut. Din dorinţa de 

căutare a antitezelor, poetul foloseşte şi paralelismele de tablouri în poemele Călin, file din 

poveste şi Luceafărul. Această distributivitate a tablourilor are rolul de a face legături cu 

diferite elemente deodată fără a fi sacrificată ideea centrală. 

Eminescu tinde să-şi construiască poemele pe structuri opozitive care-i permit o 

pendulare între semnificant şi semnificat, scopul lui este natură ontologică şi nu logică. 

Onticul este cel care deţine puterea în devenirea poeziei iar acest lucru îl face pe poet sa nu 

asculte raţionalul. 
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ALICE GEORGIANA BUTNARU 
Anul III, Braşov 

Publicistica eminesciană: posibile răspunsuri la o lume de întrebări. O 

radiografie a receptării post-decembriste. Noi asumări ale discursului 

politic eminescian. 

Văzută ca o perioadă de redefinire a întregului statut, (politic, social, economic etc.), 

etapa ce a succedat momentul din 1989 a căpătat, şi atunci, dar şi acum, încercînd sa-i 

acordăm o privire de ansamblu, imaginea unei Românii a contrariilor şi chiar exceselor, o 

Românie a tranziţiei propice „revenirii mitului politic” în termenii lui Vladimir Tismăneanu 

(2001: 13), „ ce aşează în faţa individului dileme noi şi neaşteptate”. Fenomen valabil nu doar 

pentru spaţiul românesc, ci pentru toate statele care, sigur, avînd în vedere nuanţele de 

rigoare, au avut adînc implementat sistemul comunist, această revenire a mitului politic s-a 

disparat în diferite paliere ale societăţii, două fiind direcţiile principale în care s-au coagulat: 

cea a unei gîndiri politice liberale, fundamentate pe concepţiile occidentale ale iluminismului 

clasic, specifică disidenţilor, contribuind astfel la colapsul regimurilor comuniste şi cea care 

apare după căderea comunismului şi care, dimpotrivă, detestă iluminismul, opunîndu-se 

drepturilor individuale, democraţiei liberale occidentale şi construirii unei societăţi civile 

independente. Acest clivaj va presupune, în consecinţă, abordarea în maniere diferite a tot 

ceea ce va însemna traseul „ideal” de urmat în vederea „depăşirii” perioadei comuniste. 

Sigur, clivaje, discursuri diferite au existat chiar şi în interiorul acestor abordări, pe noi 

interesîndu-ne însă cu precădere acelea care au susţinut mesajele celei de-a doua direcţii,  cea 

care şi-a găsit legitimarea în discursul naţionalist. 

Mizînd pe un climat bazat pe „fragmentaritate, discontinuitate şi confuzie generală” 

(Ibidem: 16), discursurile naţionaliste vor exacerba cîteva teme care puneau în centru 

„necesitatea de menţinere a etosului organic supraindividual” (Ibidem: 17). Chiar dacă 

impactul acestei direcţii rămîne unul secundar în raport cu tendinţa generală pro occidentală, 

lucru stabilit limpede şi de către Peter F. Sugar „ democraţia şi naţionalismul pot să coexiste 

în cazul în care prima e dominantă , iar a doua e o varietate moderată şi practică” (Peter F. 

Sugar 2002: 350), raportul ei la anumite valori rămîne interesant de analizat în măsura în care 

el atinge, se legitimează de la ele pentru a-şi susţine principiile, pentru a le determina, mai 

bine zis, să le susţină principiile. Este cazul, evident, şi al publicisticii eminesciene care a 

suportat pe întregi etape istorice asumări abuzive – am avut, pe rînd, un Eminescu al 

României interbelice , unul al dictaturilor de extremă dreaptă, unul al bolşevismului anilor 50' 

etc. O asumare sau mai bine zis o reasumare va apărea însă şi în această perioadă post-

decembristă. Cum „miturile salvaţioniste” se fundamentează şi pe miturile culturale, toată 

retorica grupurilor de această factură şi-a apropriat rolul de a „demasca” falsitatea abordărilor 

liberale şi de a readuce în faţa populaţiei adevăratele instrumente  de redefinire a imaginii 

României. Cu siguranţă că unul dinte ele este cel al oamenilor de cultură care au avut idei 

naţionaliste sau care au avut cît de cît de-a face cu acest curent. Cazul lui Eminescu este 

aparte în măsura în care un consens cu privire la statutul prozei sale politice nu era întru totul 

stabilit, iar speculaţiile care se făceau erau dintre cele mai diverse. Ceea ce s-a evitat în 

această polemică prelungită şi confuză a fost plecarea de la premisa că proza politică 

eminesciană nu poate fi clar clasată operînd cu un singur criteriu, ea definindu-se mai 

degrabă ca un palimpsest, o scriitură care are , de fapt, mai multe faţete. În volumul său 

dedicat imaginarului politic eminescian, Reacţiune şi conservatorism, studiu care apare în 

2000, Ioan Stanomir conchide în prefaţa cărţii Între oglinzi paralele: „Exerciţiul de 

contextualizare e necesar în măsura în care evidenţiază o reţea de conexiuni legînd personajul 
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public Eminescu de o întreagă epocă, dominată de un set de invariante intelectuale trecînd în 

paginile publicisticii sale. Polemistul preia temele familiare ale dezbaterii timpului său, după 

cum prejudecăţile circulă, dinspre contemporani, către intertextul politic din Timpul. Ceea ce 

supravieţuieşte, în cele din urmă, nu e efigia asumată de dreapta radicală, ci o succesiune de 

instantanee reapropiindu-l pe Eminescu diseminat în redundanţe şi excese, în criticismul 

robust ca şi în derapajul umoral. Demonizarea, ca şi mortificarea, compromit recuperarea 

acestei multitudini de voci, restituind un Eminescu lipsit de aura mitului” (Ioan Stanomir 

2000: 41). Se impune aşadar nevoia unei anumite prudenţe epistemologice, vocea sau vocile 

poetului în publicistică fiind „imposibil de definit prin recursul la o formă unitară” (Ibidem: 

31). 

Două sînt faliile care vor exploata această latură a  prozei politice eminesciene: cea care 

se revendică de la vechile structuri legionare, „revigorate” sub titulatura de Noua Dreaptă, de 

exemplu, şi cea mult mai vizibilă a unui naţionalism structurat tot în jurul unei figuri centrale, 

dar care îşi edulcorează excesele într-un soi de cameleonism politic coroborat cu pretenţiile 

specifice de a recrea mituri ale restauraţiei unor simboluri ce ţin de identitatea naţională atît 

de mult preţuită şi invocată.  

Prima dintre ele face din activitatea de gazetar a lui Eminescu un adevărat cult. Mai 

mult, gîndirea politică a poetului stă practic la baza mişcării. Eminescu e văzut ca fiind 

părintele naţionalismului românesc, cel mai mare poet şi jurnalist al tuturor timpurilor. De 

fapt, abordarea nu se schimbă cu nimic faţă de predecesorii lor. Asumarea discursului 

eminescian este totală şi asta chiar dacă preluarea anumitor concepţii este absolutizată, 

generalizată în mod abuziv, totul pentru a se plia cu exactitate pe scopul avut în vedere. 

Vorbim astfel de o mitizare reactualizată, compromisă de o instrumentalizare rudimentară , 

imaginea publicisticii eminesciene fiind deservită de acest zel recuperator. Erijat într-o figură 

totală şi unitară, Eminescu serveşte de fapt acestui tip de mit politic post-decembrist de care 

vorbea Vladimir Tismăneanu care are nevoie, în cazurile citate de noi, de astfel de legitimări 

pentru a acoperi de fapt o vacuitate ideologică. Deşi reflecţia politică eminesciană nu este 

singura care susţine astfel de discursuri, pe lîngă ea aflîndu-se invocate nume ca Ion Barbu, 

Mircea Eliade, Lucian Blaga etc., totuşi ea este cea care suportă o stigmatizare absolută. 

Toată această retorică, ce contravine modernităţii, e subsumată aşadar acestor fantasme ale 

salvării ce produce mereu paradigme clişeizate deja în acelaşi tip de discurs.  

Al doilea tip de asumare corespunde, cum am mai subliniat, unui tip de structură 

ideologică, nu departe ca fond de cea anterioară, dar care a reuşit să producă un anumit 

capital de imagine în mentalul colectiv românesc. Disparate după revoluţie în grupuri diferite, 

dar de aceiaşi sorginte – ca Partidul Unităţii Naţionale Române de pildă, matricea centrală va 

fi cea care se va revendica de la discursul politic al României Mari. Interesant este aici, în 

problematica expusă, momentul Dilema  1998. 

Seria de articole va determina, aşteptat sau nu, reacţii dintre cele mai diverse, moderaţia 

în argument şi expunere fiind deseori înlăturată de o abordare maniheistă. Cum formatul 

jurnalistic nu permite desfăşurarea pe pagini întregi a unor studii – şi cum de fapt nu acesta 

era scopul, deşi unii dintre contestatari au reproşat lipsa argumentului pentru anumite opinii – 

toată publicistica vremii are în vedere, nu doar în Dilema, pe lîngă discutarea problemelor de 

receptare, a unei „încastrări neproductive” în clişeu, şi activitatea de gazetar a poetului. Sub 

impulsul nevoii unui Eminescu „ care dintr-o abstracţiune a devenit om”, semnatarii 

articolelor nu se vor feri sa îl discute pe Eminescu, cel pe care îl căutau ei, cu cărţile pe masă, 

mai precis, cu o libertate în discurs, vom vedea, asumată în totalitate şi care va stîrni reacţii 

dintre cele mai diverse.  

Ion Bogdan Lefter, în articolul „Poetul naţional între comunism şi democraţie” 

remarcă: „ gazetar pasionat, utopist sublim, dar şi radical uneori, deviat la un moment dat în 

xenofobia de joasă speţă” (Ibidem: 16). Un articol care va atrage numeroase reacţii e şi cel al 
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lui Zigu Ornea, „Poetul naţional”: „Cum s-a spus de atîtea ori ( Ibrăileanu, Lovinescu, Şt. 

Zeletin, Călinescu, Vianu, Perpessicius, Şerban Cioculescu, Ion Negoiţescu, Nicolae 

Manolescu, Al.George, Al. Piru şi încă alţii), Eminescu a fost, în gîndirea sa socio-politică, 

un paseist, respingînd, cu intransigenţă de nimic ocolită, noile structuri (sau suprastructuri) 

create de liberalismul românesc, cu tot ceea ce presupuneau noile rînduieli burgheze. [...] Nu 

s-a dat în lături, pentru a face procesul liberalismului, să apeleze şi la argumente xenofobe, 

afirmînd că fruntaşii liberali sînt toţi, străini de neam.[...] Tot acest ansamblu de convingeri 

socio-politice e negreşit, unul paseist şi, prin consecinţă, retrograd. Dreptate în epocă şi în 

procesul devenirii României moderne, nu a avut Eminescu gazetarul, ci liberalii...” (apud 

Cezar Paul Bădescu (coord.) 1999: 38). Remarca cea mai contestată e însă, de departe, cea a 

lui Cristian Preda din articolul „Cultură şi cultură politică: două observaţii” „Eminescu 

trebuie contestat şi demitizat, dar nu pentru rudimentele sale de gîndre politică. Din acest 

punct de vedere, el e realmente nul. Nu ai obiect” (Ibidem: 43). Ideea cea mai echilibrată însă, 

atît în conţinut cît şi în limbaj va veni din partea  din Alexandru Paleologu. La întrebarea  

Titei Chiper: „ Care credeţi că e punctul vulnerabil  în reproşurile ce se aduc lui Eminescu, 

autor de articole politice?” acesta răspunde: „...grav mi se pare  faptul că, deşi acum noi avem 

suficiente date despre omul real şi despre timpul său continuăm să impunem imaginile 

noastre parţiale, părtinitoare şi fatal abuzive, unui Eminescu întreg, armonios, etern”. Efectele 

celor citate mai sus – acestea fiind doar comentariile legate de secţiunea care ne interesează 

pe noi, cea a prozei politice eminesciene, sînt cu siguranţă cele mai vehemente în grupul 

politic despre care vorbim, cel pentru care „miturile salvaţioniste” se fundamentează pe 

mituri ale culturii ce altfel ar duce la „declinul” total al unei Românii sufocate de victimizare. 

„Eu, personal, nu credeam să ajung  vreodată să pledez în Ţara-Mamă pentru Mihai 

Eminescu, a cărui operă poetică şi politică ne-a păstrat fiinţa naţională în Basarabia  şi 

Bucovina” (Ibidem: 66). Limbajul, abordarea, ţin de o retorică cunoscută, previzibilă chiar 

(semnatarii articolelor sînt pe rînd şarlatani, detractori, trădători, ei „abolind” în concepţia 

receptorilor o valoare ce fundamentează însăşi existenţa României...). Ceea ce nu e însă lipsit 

de importanţă e faptul că această arie de receptare, să-i spunem, continua şi continuă şi acum 

fără îndoială, linia asumărilor abuzive, forţate, care să întărească, să motiveze şi să susţină un 

mesaj politic: „Mihai Eminescu fiind cel care a perfecţionat viziunea naţionalismului, grupul 

cu pricina a tăbărît peste el ca o haită de şacali, voind să-i umbrească spiritul şi să-i tulbure 

eternitatea”. Toată polemica capătă proporţiile unui „cataclism” ce va zdruncina temeliile 

ţării, acţiunea fiind văzută ca un atac politic, o conspiraţie a celor care, după ce au lovit în 

simbolurile ţării, în Biserică, Armată etc. au ajuns să dorească să deconstruiască şi 

simbolurile (sacre?) ale românismului. 

Deşi punerea în discuţie a lui Eminescu se făcea din punctul de vedere al receptării lui, 

„contestatarii” văd mişcarea ca pe un atac direct la mitul Eminescu. Aici atingem o altă 

chestiune legată de receptarea publicisticii eminesciene atunci. Cei care au avut reproşuri cu 

privire la opiniile „dilematicilor” au pornit, aproape toţi, de la o premisă care le-a închis, 

deseori, calea argumentului viabil. Ideea de mit, care în concepţia lor echivala cu o 

absolutizare valorică ce ţinea de domeniul intangibilului şi, în consecinţă, al refuzului de a 

discuta măcar pe marginea acestui subiect, face de neconceput un Eminescu despre care se 

făceau atîtea speculaţii cu privire la proza lui politică. Totul ar fi echivalat cu dărîmarea 

mitului, lovirea într-u simbol sacru. Şi pentru că aici argumentele lipseau, la fel ca probabil, 

lectura materialului discutat, se prefera omisiunea, dacă nu chiar atacul direct la persoana în 

cauză. Ori cum îşi poate susţine temeiul politic o ideologie care se foloseşte fanatic de nişte 

mituri culturale, în cazul nostru Eminescu, a cărui asumare este ineficient şi abuziv folosită şi 

care, mai mult, nu este capabilă să susţină o polemică bazată pe moderaţie, pe spirit critic 

echilibrat. Problema esenţială rămîne cea a alăturării, a utilizării, a proiectării într-o imagine 

falsă, a imaginii poetului şi toate pentru a alimenta „setea arzătoare după certitudinile 
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pierdute” ce „ explică şi nostalgia crescîndă a valorilor naţionale şi culturale pre-comuniste, 

resurecţia mitului mesianic al Naţiunii ( Poporul ca Unul) şi încrederea în forţa regeneratoare 

a mitului naţional” (Vladimir Tismăneanu 2001: 20). 

Aşadar ideea conform căreia imaginea, receptarea  „poetului nepereche”, a „poetului 

naţional”, a „luceafărului poeziei române” nu trebuie cîtuşi de puţin pătată prin punerea în 

discuţie la acest mod a activităţii de gazetar a poetului respingea, ca un bumerang, orice 

minimă obiecţie preferînd un Eminescu cu o imagine „mortificată” uneia, cum propunea Ion 

Bogdan Lefter, a unei mari personalităţi: „ Plin de calităţi şi neocolit de defecte, exacerbate 

toate; un Eminescu plural, contradictoriu, fascinant, „viu”, la polul opus imaginii muzeale, 

mumificate a „poetului naţional”. 

Acestea sînt, în mare, liniile pe care se direcţionează şi se construieşte reasumarea 

reflecţiei politice eminesciene, un naţionalism antiliberal ce susţine primatul valorilor etnice, 

a tot ceea ce ţine de identitatea naţională atît de preţuită, dar atît de fals susţinută, toate 

exploziile umorale ale „apărătorilor valorilor naţionale” nefăcînd altceva decît sa alimenteze 

o receptare osificată şi osificantă.  
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IOANA OLIVIA BOTA 
Anul III, Cluj 

Retorică satirică în minor eminescian 

Eminescu este şi satiric. 

Să începem sub auspiciile acestui ex abrupto ce rimează cu o faţetă nu numai 

savuroasă, cît şi extrem de actuală a retoricii eminesciene şi anume retorica satirică. 

Abordarea acestui palier retoric dobîndeşte însă de cele mai multe ori în receptarea 

eminesciană un sens restrictiv. Mai precis, satiric înseamnă în această accepţie a face implicit 

referinţă la poeme de construcţie amplă precum cele din ciclul Scrisorilor, fapt ce ignoră ba 

chiar elimină din discuţie poemele satirice de dimensiuni reduse de tipul lui Ai noştri tineri. 

Este vorba în cele din urmă de o problemă de discriminare textuală, de delimitare a 

textelor de prim-plan faţă de cele din plan secund, de estompare a conexiunilor intrinseci ce 

se stabilesc între ceea ce am putea numi „text major” şi „text minor”. Această falie produsă în 

receptare se datorează unei carenţe de viziune: textele aparţinînd celor două planuri sînt 

percepute separat şi nu în continuitatea lor, ca elemente de construcţie a filonului satiric 

eminescian. 

Ce înţelegem, aşadar, prin minor eminescian? Înţelegem poemele care dincolo de 

criteriul amplorii textuale, precum şi dincolo de criteriul calitativ, contribuie la construcţia 

retoricii satirice eminesciene, deşi nu se regăsesc atît de pregnant în conştiinţa publicului 

precum poemele satirice aşa-numite „clasice” sau „canonice”. 

Unul din poemele eminesciene în minor este Albumul apărut între 1877-1879 o dată cu 

poeme de aceeaşi factură precum Sauve qui peut, variantă la Albumul, sau Oricare cap 

îngust. 

Încă de la început, poemul reţine atenţia prin titlul scurt, ba chiar pictural, plasat sub 

aparenţa neutralităţii. Cu riscul de a banaliza, am putea spune că titlul este sugestiv în sensul 

în care el ascunde o oarecare tensiune în spatele înşelătoarei sale simplităţi. 

Demascarea tensiunii textuale se produce încă din incipit unde întrebarea scurtă, precisă 

„Albumul?” nuanţează asupra tipului de tensiune pe care o instituie textul, şi anume tensiunea 

retorică. 

O dată ridicată întrebarea, se depăşeşte vagul conotativ din titlu, se răspunde la 

întrebarea implicită „Care album?”. 

Ceea ce antrenează întrebarea este o succesiune de răspunsuri de respiraţie retorică care 

contrastează prin dimensiuni cu întrebarea. 

Retoricul răspunsurilor se construieşte grosso modo apelînd la două tipuri de 

instrumente: paradigma şi cîmpul semantic. 

În ceea ce priveşte paradigma, aceasta o regăsim în sintagme de tipul „lume multă”, 

(Albumul), „mîndra adunare” (Sauve qui peut), în pronume nehotărîte „toţi” (Albumul), „fie 

cine” (Sauve qui peut). 

Ea instalează în text generalizarea, devenind o ţintă a satirei. 

Dacă în textele minore, paradigma se reduce la simple sintagme ale indeterminării, în 

texte majore, precum cele din ciclul Scrisorilor, ea îşi găseşte aparent corespondenţa fie în 

contragerea la o imagine-tip precum cea a homunculului din laboratorul Scrisorii II („Căci în 

vremea noastră tontul, fără minte, fără carte / Fie care psyché doulos, negustor de coji 

deşarte, / Fie cine, cărui mintea e o ştearsă neagră tablă / Înălţat pe-o teorie, pe-un cuvînt ca 

pe o rablă / Se deşiră'n vorbe late şi atuncea te aţine / Ale minţii sale mlaştini un isvor pustiu 

devine / De ciudată buiguire – din acest izvor mefitic / Ese criticele sale, cînd homunculus e 

critic”), fie în derularea amplă şi ritmată de paradigme din Scrisoarea III precum „Bulgăroi 
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cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţire;/ Toate mutrele acestea sînt pretinse de roman,/ 

Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian” sau „Încît fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii, 

/ Bîlbîiţi cu gura strîmbă sînt stăpînii astei naţii!”. 

Dincolo, însă, de artileria retorică din Scrisori, se poate remarca în poemele minore o 

satiră mult mai fină în măsura în care se poate vorbi de o abstractizare a paradigmei şi mai 

mult de o restrîngere la ceea ce am numit sintagme ale indeterminării, unde construcţii după 

modelul „oricare cap îngust” nu numai că îşi pierd punctualitatea, dar în acelaşi timp 

stilizează satira reducînd-o deseori la nehotărîte precum „toţi”, „fiecine”. Cu toate acestea, 

satira nu este mai putin vehementă, din contră, ea se acutizează printr-o generalizare dusă la 

extrem, care estompează limitele obiectului satiric, altfel spus, satira este peste tot. 

Abordînd versuri de tipul „Oricare cap îngust un geniu pară-şi, / Cu versuri, goale de 

cuprins, să placă / Şi cum doreşte, sgomot mare facă, / Cununi de lauri de la plebe ceară-şi” 

(Oricare cap îngust) putem stabili similitudini nu numai cu variante ale Scrisorii II („Şi în 

limba păsărească îi vedeai prin foi, prin Pruncul / Cum se mişcă, cum zîmbeşte orice tont, 

orice homuncul / Şi cu mintea sa cîlţoasă şi cu stilul său bombastic / El cerca s'arate mie ce-i 

frumos şi ce e plastic”), ci şi cu un alt tip de minor eminescian, şi anume publicistica. 

A ne raporta la publicistică ca la o anexă a operei poetice înseamnă a ne supune 

prejudecăţilor de lectură şi a tranşa între aşa-zisa operă propriu-zisă şi restul spaţiilor de 

manifestare a ceea ce, clişeistic vorbind, numim geniu eminescian. La o lectură atentă, însă, 

publicistica ni se revelă drept un alt nivel al laboratorului creaţiei poetice. 

Putem observa, aşadar, la o analiză pe verticală a nivelelor creaţiei eminesciene că 

publicistica schimbă ierarhia etapelor procesului creativ. Dacă, înainte, pentru un text precum 

Scrisoarea III, de exemplu, studiul genetic ne relevă două mari trepte de creaţie: avantextul 

ilustrat de variante abundente în adjectivări, retorisme şi discurs explicit şi textul final unde se 

optează pentru o exprimare mai sugestivă, mai sobră, mai axiomatică, publicistica aduce în 

discuţie statutul sursei extraliterare. 

Publicistica poate astfel fi plasată la un nivel underground al creaţiei. Pe lîngă 

evenimenţialul pur, ambalat de cele mai multe ori în anecdotic, debordînd de coloratură 

lexicală – „istoria cum un alt străin ajunge din pisăr cu doi galbeni leafă pe lună în 

regimentul de muschetari, din scriitor în Agia din Iaşi şi din corector la <Pseudo-Românul>, 

cu patru clase primare şi o coardă de violoncel, răscumpărătorul unui drum de fier de 250 

milioane, milionar, director de minister şi efor la aşezămintele de  binefacere” – (Monica 

Spiridon 1994: 49), publicistica mai aduce în creuzetul genetic: oralitatea, rostirea – „A 

propune Domnului un decret, prin care se răsplăteşte cu medalia Bene-Merenti batjocuri 

îndreptate contra persoanei şi a familiei Sale,// e lipsă de pudoare, e cinism. A însărcina cu 

siguranţa capitalei şi a persoanei Măriei Sale pe omul care-a proclamat răsturnarea Lui şi 

republica din Ploieşti,// e un act lipsit de pudoare, e cinism” (Ibidem: 32) – izul dramatic 

susţinut de efecte ritmice, de simetrii, de repetiţii, de crescendo-uri studiate, afectarea scenică 

– „Trist este cînd o naţie mică, în loc de a sta cuminte şi a căuta să tragă folos dintr-o 

situaţie pacinică garantată de toate puterile, îşi iese din minţi şi sfîşie ea însăşi tractatul ce-i 

asigura acea situaţie. Trist este cînd acea naţie, săracă de bani, azvîrle nebuneşte pe apa 

Dunării milioane pentru aventuri războinice” (Ibidem: 33), punerea în scenă specifică 

„reţetei” jurnalistice eminesciene. 

Gesticulaţia verbală abundentă, anaforele, simetriile, tehnica contrapunctului, mixajul 

contrastiv de registre stilistice diferite, precum alunecarea de la registrul grav la cel trivial 

(„Ce treabă o să aibă cancelarul nostru fără portofoliu? Să ducă muştele la apă” (Ibidem: 

25), dar şi saltul în fictiv al istoriei prin ştergerea graniţelor între real şi imaginar fac din 

gazetăria eminesciană ceea ce Monica Spiridon numeşte un mixtum compositum unde 

incompatibilăţile convieţuiesc, mizînd pe efecte stilistice variate. 

Această incursiune în lumea publicisticii eminesciene nu face decît să sugereze posibile 
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puncte de convergenţă cu poezia, fie ea „majoră”, fie „minoră”. Convergenţa se produce atît 

la nivel tematic, prin raportarea mai mult sau mai puţin explicită la viaţa politică a vremii, în 

particular şi cea publică, în general, cît şi la nivel stilistic prin recurenţa anumitor modalităţi 

de construcţie a retoricii satirice.  

În plan tematic, una din analogiile publicistică – poezie se poate regăsi în denunţarea 

inflaţiei verbale; astfel, pasaje de atac direct la persoană, precum cele vizînd „hidoasa 

pocitură” şi Pseudo-Românul („Se va zice « Se poate un om să minţă viaţa întreagă, să facă 

zilnic protestaţiuni de patriotism şi de naţionalitate în care să nu crează? » Se poate, pentru 

că vorbele ce le întrebuinţează au un alt înţeles în dicţionarul criptografic al său. [...] Un 

întreg dicţionar de chei şi ţifre foieşte în «Pseudo-Românul», pe care nu-l pricepe decît d. 

C.A. Rosetti şi confidenţii săi” (Ibidem: 92) pot fi corelate cu versuri de tipul „Oricare cap 

îngust un geniu pară-şi,/ Cu versuri, goale de cuprins, să placă/ Şi cum doreşte, sgomot mare 

facă,/ Cununi de lauri de la plebe ceară-şi” (Oricare cap îngust) unde satira se atenuează, 

referinţele directe alunecînd în generalizare. 

Combaterea inflaţiei verbale, a „vorbei goale” rimează cu lupta contra spoielii şi măştii, 

cele două tipuri de atac nu sînt divergente, ba mai mult, în planul construcţiei satirei ele sînt 

cel puţin adiacente, dacă nu suprapuse. 

Vorbind de construcţia satirei, glisăm în cel de-al doilea nivel de convergenţă cu 

publicistica, şi anume nivelul stilistic. Dacă paradigma reprezenta pentru poemele în minor o 

cale spre satiră aparent fragilă, frolînd non-substanţialitatea, cîmpul semantic ni se 

înfăţişează, din contră, drept unul din elementele tari ale satirei. Elemente precum „bal-

mascat”, „îşi poartă nasul”, „disimulîndu-şi” (Albumul) sau „salonul” (Sauve qui peut) ori 

„pară-şi”, „goale de cuprins”, „placă”, „sgomot mare”, „cununi de lauri”(Oricare cap 

îngust) par disparate, dar între ele se creează o întreagă reţea de corespondenţe, de 

complementarităţi. Una din corespondenţe poate fi stabilită între „bal-mascat” şi „salon” care 

devin spaţii ale aparenţei ce găzduiesc „prostia imobilă” (Albumul). 

De asemena, este de remarcat, mai ales în cazul Albumului, poziţia fluctuantă vocii 

poetice în text. Astfel, dacă prima strofă stă sub semnul staticului, mergînd pînă la 

încremenire şi unde poetul se ipostaziază drept regizorul cu valenţe de demiurg, care 

păstrează distanţa vizavi de creaţia sa şi care urmăreşte la rece spectacolul lumii, în cea de-a 

doua strofă un vers precum „Si eu intrai. Mă vezi rărindu-mi pasul” introduce dinamicul în 

text, resimţindu-se de asemenea, ca în publicistică , o oarecare mişcare dramatică susţinută de 

versul scurt, precum şi de un şi al contrastului, care tinde spre unul după model refutatio, dar 

mai ales care provoacă mutaţia nu numai în planul dinamicii textuale, cît şi în planul 

statutului poetului. Poetul părăseşte locul de spectator şi îşi asumă rolul de actant, de unde o 

vagă afectare scenică, precum şi o puternică dinamicitate a imaginii „Mă vezi rărindu-mi 

pasul”. 

Ceea ce urmează este un joc al instanţelor poetice „Un vers încerc cu pana mea incultă./ 

Pe masa ta aşez o foaie smultă” sau „Spre-a-ţi aminti trecutele petreceri/ Condeiu-n mînă tu 

mi-l pui cu silă” unde apare un „tu” ambiguu, în postură de instanţă necruţătoare şi 

persiflatoare „Condeiu’n mînă tu mi-l pui cu silă./ De la oricine-un snop de paie seceri,/ Apoi 

te uiţi rîzînd la cîte-o filă:/ Viclean te bucuri de-ale noastre’ntreceri”. Cu toate acestea, 

identitatea lui „tu” ne scapă. 

Există totuşi un vers revelator în Albumul : „Cu toţi vorbesc şi nimeni nu ascultă”, vers 

ce îşi găseşte analogia în „Şi orologiile bat – / Dar nimeni nu le mai ascultă/ De vorbă multă, 

lume multă”(Privesc oraşul-furnicar) unde „mulţimea de glasuri care nu vorbeşte nimănui, 

discursul continuu care nu comunică nimic şi devine „vorbă multă” – toate aceste voci 

absurde ale spaţiului citadin care nu se pot închega într-o limbă primesc, în cele din urmă, un 

sens: ele sînt forme prin care conştiinţa încearcă să-şi uite spaima de timp” (Ioana Em. 

Petrescu 1978: 108). Spaţiul citadin este în cele din urmă „un spaţiu al uitării timpului”, vîrsta 
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gîndirii critice este, aşa cum o remarcă Ioana Em. Petrescu, o vîrstă a gîndirii înstrăinate; de 

asemenea „existenţa socială devine farsă, convenţie, teatru de păpuşe[...] Faţa devine mască, 

sentimentul devine convenţie, cuvîntul devine vorbă (minciună sau frază), sacrul număr 

pitagoreic devine cifră” (Ibidem: 110). 

În tot acest context ne întrebăm „Ce este albumul?”. Albumul e în cele din urmă o 

metaforă a poeziei emineciene, „expresie a trăirii atente, concentrate, a timpului” (Ibidem: 

109), un spaţiu al trecerii („Viclean te bucuri de-ale noastre’ntreceri”) conştient însă de 

trecerea sa, precum şi o  tentativă de recuperare a unui timp auroral, a unei existenţe 

autentice. 

Prin urmare, satira, în această ecuaţie, nu este scopul ultim al poeziei, ci instrumentul 

prin care se „sancţionează îndepărtarea gîndirii de orizonturile gîndirii autentice, printr-un 

gest de violentă smulgere a măştilor şi de comparare cu imaginea coincidenţei ideale între vis 

şi gîndire” (Ibidem: 111). 

Rolul retoricii satirice în poemele eminesciene în minor se dovedeşte a fi aşadar unul 

mult mai profund. Astfel, nu ne rezumăm la simple demistificări de frazeologie sau la simple 

condamnări a gîndirii sterile, a mimetismului orb, ci trecem în textual, în ars poetica, dăm 

sens poeziei. 

În concluzie, retorica satirică reprezintă atît pentru poeziile minore, cît şi pentru cele 

majore nu numai un material de construcţie poetică, ci mai ales o altă manieră de a întelege 

poezia, fie că împrumută din motivaţia publicisticii conţinută în docere – delectare – movere, 

fie că devine unul din motoarele recuperării armoniei pierdute.  
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ADRIANA MILICĂ 
Anul III, Iaşi 

Superlative politice în publicistica eminesciană 

„presa nu-i cu mult mai mult decît o fabrică de fraze cu care 

făţărnicia omenească îmbracă interese străine de interesul adevărat 

al poporului” (M. Eminescu) 

1. Preambul. Înmulţirea numărului de publicaţii şi libertatea de exprimare a presei 

dobîndită în ultimii ani constituie principalii factori pentru dezvoltarea stilului publicistic. 

Multe articole din presa actuală abordează probleme legate de viaţa socială, politică, culturală 

dintr-o perspectivă ironică, mai ales pentru a evidenţia demagogia politică a unor persoane 

care se bucură de notorietate. În unele publicaţii şi emisiuni de radio şi de televiziune, 

satirizarea personajelor de pe scena politică se dezvoltă în registrul familiar, fiind sancţionate, 

cu precădere, comportamentele inadecvate, greşelile de exprimare şi promiscuitatea 

ideologică a unor demnitari care trec dintr-un partid în altul. 

Deşi activitatea publicistică a lui Mihai Eminescu s-a desfăşurat în urmă cu mai bine de 

un secol, mesajul articolelor sale poate fi extins cu succes şi la contextul realităţii de astăzi. 

Scrierile sale jurnalistice au un caracter dinamic, deschis şi deosebit de mobil. Ziaristul îşi 

construieşte un discurs retorico-argumentativ, de parcă s-ar plasa în faţa unui auditoriu 

imaginar şi de aici rezultă impresia de mizanscenă.  

Avînd ca reper distincţia între jurnalismul de informare (ştirea) şi jurnalismul de opinie 

(editorial, comentariu, analiză), articolele eminesciene se încadrează în cea de-a doua 

categorie. Acest tip de scriere îi oferă acidului gazetar o mai mare libertate şi îi permite să 

valorifice resursele limbii în construcţia de imagini viu colorate.  

Temele abordate în sutele de pagini de articole sînt variate, de la analiza principalelor 

evenimente ce au loc în epocă pînă la comentarea nuanţată a problemelor de ordin social, 

cultural, economic, religios. Ţinta unui număr însemnat de articole polemice sau documentare 

(inclusiv rămase în manuscris) este demagogia politică. Gazetarul îşi îndreaptă atenţia asupra 

figurilor politice ale vremii pentru a denunţa individualismul şi lipsa de caracter a acestora. 

2. Trăsături expresive ale publicisticii eminesciene. D. Vatamaniuc (1985: 328) 

vorbeşte despre existenţa unei trăsături dominante a scrisului gazetăresc eminescian şi anume 

titanismul. Dacă ar fi să încadrăm scrierile jurnalistice eminesciene într-un tip, se poate 

observa predilecţia pentru articolul demascator, deci gazetarul practică jurnalismul de 

atitudine. Atunci cînd dezbate cele mai importante probleme din actualitatea vremii sale, se 

remarcă „pasiunea cu care poetul îşi trăieşte şi-şi comunică convingerile – adevărate limbi de 

flăcări ce aureolează discursul.” (Al. Oprea 1983: 87) 

Exegeţii publicisticii nu au omis latura dantescă a scrierilor lui Eminescu şi nici 

pasiunea cu care trimite pe unii dintre politicienii contemporani lui într-un infern imaginar. 

Introducerea invectivei în limbajul gazetăresc presupune şi mimarea unei gesticulaţii bogate 

către un public închipuit. Îmbinarea regulilor gazetăreşti cu retorica conferă scrierilor un 

puternic caracter oral, căci, întocmai ca un profesor sever, „publicistul apare înarmat cu 

nelipsitul catalog, încondendu-i pe recalcitranţii la conduită, instrucţie, morală” (M. Spiridon 

2003: 19). Emfaza teatrală este una din trăsăturile dominante ale publicisticii eminesciene, 

tehnică folosită pentru a da impresia de scenă deschisă veşnic urmărită de un public: „nu ne-

am mira dacă într-una din zile roşii s-ar lăuda că ei au «creat universul» care înainte de 

partidul naţional liberal nu exista”. Particularitatea cea mai evidentă a articolelor semnate de 

Eminescu este dezvoltată prin abilitatea gazetarului de a purta „masca potrivită” (M. Spiridon 

2003: 133), de a şti să-şi impună opiniile şi să-şi facă acceptate ideile. Metoda constă în 
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trecerea de la general („prin sistemul minciunii constituţionale (...) statul român e cuprins de 

putrejiciunea unei adînci corupţii, ce roade în mod egal cercurile cele mai înalte”) la 

particular (A. Rosetti – cosmopolit pînă în vîrgul unghiilor, purtare cinică). M. Eminescu 

apare ca un regizor capabil să monteze în orice moment un spectacol grandios, rolurile fiind 

atribuite politicienilor demascaţi în faţa publicului spectator. 

3. Imaginea politicianului, între politeţe şi impoliteţe discursivă. Pamfletul la adresa 

politicienilor contemporani cu Eminescu poate fi interpretat din perspectiva raportării la 

principiul politeţii. În strînsă legătură cu acest principiu se află şi reflectarea, în plan 

individual sau colectiv, a imaginii unei personalităţi, care poate fi încadrată într-un din 

următoarele două categorii: positive face şi negative face (M. Cruceru în Gabriela Pană-

Dindelegan 2004: 389). Positive face se referă la construirea unei imagini favorabile 

persoanei devenite subiect al comunicării pe cînd negative face presupune tocmai 

evidenţierea defectelor şi lipsurilor. De altfel, acest aspect a fost surprins, de M. Spiridon 

(2003: 57), care aminteşte de raportarea în termeni contrastivi, la trecut şi la prezent: 

„jurnalistica eminesciană dispune totdeauna de o scenă plasată între două vaste orizonturi 

simbolice, Paradisul şi Infernul, mai precis trecutul istoric şi prezentul decăzut din vechea 

onoare”. 

În raport cu trecutul glorios, prezentul apare ca o lume pe dos. Demagogul este pus faţă 

în faţă cu eroul, iar pentru surprinderea elementelor distinctive (pozitive sau negative) se 

foloseşte în mod repetat superlativul. Încadrat în categoria negative face, antieroul e cel care 

„neştiind nimic, neavînd nimic, vrea să se ridice deasupra tuturor şi să trăiască din obolul 

nemeritat”. La celălalt pol al comparaţiei se află eroul, „un om cu foarte întinse cunoştinţe 

administrative, financiare, economice”. 

Dacă antieroul este caracterizat adesea cu ajutorul superlativului ironic („oameni foarte 

viteji cînd e vorba de a da năvală la posturile şi moşiile statului, foarte sfioşi însă în faţa 

oricărei împrejurări care i-ar sili la muncă serioasă şi la gîndire serioasă”), ironia dispare 

atunci cînd se invocă modele politice de înaltă conduită morală şi intelectuală: „G. Ghica este 

foarte rezervat, unul din foarte puţinii fanarioţi care ineau în felul lor la popularitate şi îşi dau 

silinţa să prindă rădăcini în ară”. 

Pentru numirea calităţilor vitejilor înaintaşi încadraţi în categoria positive face gazetarul 

foloseşte superlativul de superioritate sau superlativul absolut. De exemplu, Morariu 

Andrievici este unul din „bărbaţii cei mai de caracter şi mai învăţaţi dintre românii Austro-

Ungariei”. Constantin Negri dă dovadă de „cel mai curat patriotism şi caracterul cel mai 

dezinteresat” iar Matei Basarab se distinge prin modestie căci este „cel mai naţional şi cel 

mai popular dintre toţi domnii munteni, a creat cea mai naţională epocă din istoria noastră”. 

Gradul pozitiv, deşi este „termenul zero, neutru din punct de vedere al intensităţii” (GLR 

2005: 155) ajunge de multe ori echivalentul semantic al superlativului absolut. De pildă, 

Mihai Vodă este „vrednic şi cu virtute” ori „bun oştean, de bună credinţă”, Ghica e „om 

înţelept, nobil martir” iar Matei Basarab „geniul neîmbătrînit al istoriei românilor”. 

Discursul politic nuanţat, atitudinea şi tonul strident ce alcătuiesc articolele înfierează 

demagogia politică. Acestui fenomen îi dedică gazetarul o mare parte din articolele sale. 

Către politicianul incult şi insensibil la nevoile mulţimiii, care nu îşi face datoria îşi îndreaptă 

Eminescu invectiva. O analiză detaliată a articolelor publicate în gazetele vremii dar şi a celor 

rămase în manuscris scoate la lumină nu numai un jurnalist cu „limba ascuţită” care „spurcă 

frumos” ci unul atent la detalii, ferm în notarea defectelor pe care le consideră de netăgăduit, 

de fapt un produs al epocii în care trăieşte. Portretul de ansamblu pe care îl concepe celor 

aflaţi în fruntea statului poate fi descris din cel puţin patru perspective: fizic, intelectual, 

moral şi ideologic. 

3.1. „Bărbaţi-muieri”. În descrierea actorilor politici de pe scena românească de la 

sfîrşitul secolului al XIX-lea, publicistica eminesciană se remarcă prin flexibilitatea formală a 
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discursului, gazetarul făcînd uz de bogăţia resurselor lexicale ale limbii pentru a-şi exprima 

virulent nemulţumirea.  Amplificarea progresivă a trăsăturilor negative este dublată de 

variaţii de atitudine şi de ton. De regulă, portretizarea se organizează în jurul unei trăsături 

semantice comune, de exemplu [fizic], căreia i se adaugă determinanţi calificativi precum 

sterpi, stîrpituri, imposibili, care au rolul de a impune nuanţe stilistice peiorative precum 

caricaturalul, grotescul sau monstruozitatea. Interesul gazetarului se mută de la cazurile 

particulare la trăsăturile generale, aspect reflectat în texte prin frecvenţa ridicată a formelor 

substantivale de plural: craidoni, cocote, greşeli ale naturii etc. Cu alte cuvinte, predilecţia 

pentru deformare reprezintă fundamentul expresiv al satirei eminesciene. În realizarea unor 

portrete fizice, limbajul întrebuinţat şochează prin aciditate şi pune în lumină defectul 

observat de gazetar: urîţenia (fizic imposibili, stîrpituri fizice etc.), deficienţele (miopie fizică, 

fizic sterpi, cocoaşă fizică etc.), neputinţa (incapabili de muncă fizică etc.) sau duplicitatea 

(ochi de pungaş şi spion etc.) 

Eminescu accentuează şi neconcordanţa dintre aparenta frumuseţe exterioară şi urîţenia 

sufletească. În viziunea ziaristului, miopii sau cocoşaţii actori politici poartă, uniforme 

frumoase de bărbaţi-muieri, sînt îmbrăcaţi în frac civit cu nasturi de aur sau după cea din 

urmă modă, discordanţa dintre esenţă şi aparenţă fiind amplu exploatată. În realizarea unor 

portrete fizice se observă preferinţa pentru emfaza virulentă şi pentru caracterizarea dură şi 

directă, dublată de invective. 

3.2. „O droaie în drept şi-n strîmb”. Urîţenia fizică este prelungită şi în realizarea 

portretelor intelectuale ale unora dintre politicienii vremii. Avînd ca reper elementul semantic 

[intelectual], gazetarul asociază acest termen cu elemente nominale precum daltonism, sterpi,  

stupizi, catîri, sintagme în care trăsătura pozitivă a calificativului intelectual este anulată de 

sensurile depreciative ale regenţilor. Alături de acumulări şi repetiţii, Eminescu utilizează 

simetriile sintactice şi combinaţiile originale pentru a consolida „pivoţii balansului retoric 

între sus şi jos, între înalt şi umil (...), nobil şi trivial, model şi copie degradată, paradigmă şi 

caricatură” (M. Spiridon 2003: 27). 

Aspectele criticate cel mai adesea sînt lipsa de pregătire intelectuală: dascăli proşti care 

fac politică, proletari cu patru clase primare, vandali care nu ştiu nici abecedarul, fii de boieri 

rău preparaţi în ţară, o droaie în drept şi-n strîmb, chelneri din Viena etc, mediocritatea: 

semidocţi, incapabili de muncă intelectuală si de a produce adevarate valori, incapabili de a 

pricepe ori a produce un adevăr etc., incultura: cultura lor mai mică decît a lucrătorilor de 

rînd din Paris, o cultură cîştigată prin cafenelele Parisului etc., sau prostia: băieţii cei mai 

blegi şi mai tîrzii la minte etc.  

Acestor modalităţi de caracterizare li se adaugă negaţia sau comparaţia, instrumente 

folosite de scriitor pentru a amenda, critica sau denunţa demagogia. Argumentaţia are ca 

finalitate blamarea uşurinţei cu care politicienii îşi capătă funcţiile (cîştigă titluri fără vreo 

muncă a inteligenţei, fără ca vreodată să fi învăţat a judeca, a gîndi, a cerceta) şi lipsa de 

viziune a acestora. 

3.3. „Patrioţi de meserie”. Originalitatea eminesciană se manifestă plenar în realizarea 

de portrete morale, dominate de imagini provocatoare, care stigmatizează lipsa de moralitate: 

cumularzi netrebnici, rugină poporanistă, buruiana cea rea, hidoasă pocitură, gunoaiele 

omenirii etc. 

Deşi multe dintre articolele eminesciene au ca subiect imaginea unor anumiţi oameni 

politici (A. Rosetti, prefectul Chiriţopol, Pantazi Ghica), aspectul dominant este depăşirea 

axării pe individualităţi, prin tendinţa de diagnosticare a fenomenelor negative care afectează 

lumea politică de la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Această trecere este realizată prin forme de 

plural care descriu o întreagă clasă: adunături, superficiali, slugarnici, diurnaşi, circari, 

panglicari etc. 

Construirea portretului moral al clasei politice româneşti se sprijină pe sublinierea unor 
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trăsături de caracter precum lipsa de educaţie şi imoralitatea. Pentru Eminescu, politicienii 

sînt inutili şi ignoranţi, moraliceşte mlaştini infecte, lipsiţi de omenie, stîrpituri moraliceşte 

putrede etc. Mercantilismul este prezentat în nuanţe stilistice sumbre şi accentuează 

caracterul organizat al corupţiei: lefuri mari, trîndăvie absolută; cuconaşi ce nu iubesc munca 

şi sînt răbdători de a parveni; sectă de detunători de bani publici, breaslă de exploatatori ai 

intereselor publice etc. 

Făţărnicia (adunături ce-au uzurpat rolul de politicieni în ţară) şi falsitatea (vicleni şi 

mincinoşi; înfumuraţi şi aroganţi faţă cu elementele muncitoare din această ţară etc.) 

completează tabloul trăsăturilor morale ale celor pentru care „adevărul e un obiect de speculă, 

un pretext pentru a-şi pune în evidenţă mutra”. Pe fondul continuităţii între expresivitatea 

limbajului popular şi cea a modelelor literare, ironia este un instrument stilistic extrem de 

uzitat pentru a-i permite cititorului să observe „o scenografie retorică uşor de recunoscut, 

parlamentul sau forul, catedra, amvonul” (M. Spiridon 2003: 44). 

3.4. „Gaşca roşie”. Atunci cînd loveşte în adversarii politici, gazetarul nu ezită să 

întrebuinţeze alăturări neaşteptate de cuvinte sau să adopte un ton mustrător, este radical în 

criticarea liberalilor şi exprimă aceste atitudini prin referire la cromatică. Termenul roşu 

devine sinonim stilistic cu liberalismul, iar ideologia conservatoare are ca echivalent albul. 

Nu de puţine ori, liberalii şi conservatorii sînt denumiţi după culorile ideologice: roşii şi albii. 

Asocierea între colorit şi ideologie îi permite ziaristului să caracterizeze generic impactul şi 

neajunsurile doctrinei liberale: partidul roşu, guvernul roşilor, ideile roşilor, proletarii roşii, 

făţarnicii roşii, deşerţii roşii, demonii roşii, folianţii roşii, aşa numiţii roşii etc. 

4. Superlativ şi ironie. Discursul ironic este realizat printr-un divers ansamblu de 

mijloace stilistice, cel mai frecvent fiind metafora animalieră. Astfel, textul capătă trăsăturile 

unei fabule, iar cititorii sînt antrenaţi să descopere epilogul şi morala. Formele substantivale 

de plural îşi consolidează semnificaţia metaforică în structuri gramaticale ce particularizează 

intensitatea superlativă: catîri; paraziţi; mii de lipitori, roi de albine; muşuroi de furnici; 

molii. Metafora animalieră evidenţiază, astfel, trăsăturile unor politicieni asemuiţi adesea cu 

prădătorii şi vietăţile dăunătoare. Cruzimea (instincte de rapacitate; oameni prădători şi pe 

jumătate sălbatici etc.), ipocrizia (liberali cu gură de miel, plină de cuvinte amăgitoare, dar 

cu inima de lup), lenea (trîntori) sau lipsa de patriotism (împart culcuşul cu cîinii turcilor) 

sînt numai cîteva dintre trăsăturile negative dezvoltate sub tutela ideologiei. 

O altă modalitate de persiflare a demagogiei este reprezentată de valorificarea 

elementelor de limbă şi de cultură populară, pentru a construi retoric imaginea de şarlatani 

atribuită reprezentanţilor clasei politice: „cum numim încă pe aceia care zic c-au descoperit o 

singură doftorie pentru toate bolile din lume, un leac fără greş care de eşti nebun te face 

cuminte, de-ai asurzit te face s-auzi, în sfîrşit orice-ai avea, pecingie, chelie, perdea la ochi, 

durere de măsele, tot c-o alifie te unge şi tot cu-n praf te-ndoapă?”. 

Alteori, modelele expresive ale stilului religios sînt folosite pentru a lua în rîs imaginea 

unor marcanţi lideri politici. Despre liberalul A. Rosetti, „a cărui nume slăvit va fi de toate 

veniturile de acum şi pururea în vecii vecilor”, Eminescu nu are cuvinte de laudă. Într-un alt 

articol, lipsa de interes a autorităţilor locale faţă de starea drumurilor este reflectată prin 

întîmplări biblice: „prin aceste gropi trec zilnic sute de trăsuri, mii de militari, zeci de tunuri 

încît biblica trecere prin Marea Roşie se repetează la acest punct de sute de ori pe zi”. 

Aceste sumare exemplificări demonstrează că Eminescu potriveşte cuvintele pentru a 

conferi consistenţă stilistică argumentărilor, naraţiunea sau dramatizarea fiind mecanisme de 

bază pentru dezvoltarea arhitecturii textuale. Prometeismul sugerat conotativ, alternanţa 

adresării directe cu tonul dur şi cu invectiva constituie particularităţi semnificative ale 

publicisticii eminesciene. De altfel, nemulţumirea gazetarului faţă de oamenii politici ai 

vremii este generată de abaterile acestora de la un ipotetic model ideal la care acesta se 

raportează în permanenţă, aspect ce ilustrează profunda implicare a omului Eminescu în 
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observarea vieţii socio-politice a vremii. 
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FLOAREA SOFIA RUS 
Anul III, Timişoara 

Politică şi violenţă verbală în publicistica eminesciană. O încercare de 

contextualizare a momentului jurnalistic Eminescu 

Introducere 

Asumat drept „poetul nostru naţional” – ca să recurgem la unul dintre cele mai 

frecvente clişee asociate numelui său, şi considerat – aşa cum îl desemna Constantin Noica, 

„omul deplin al culturii româneşti”, Eminescu a devenit în timp un punct de referinţă stabil şi 

convenabil argumentărilor aflate în căutarea unei autorităţi care să le susţină demersul, 

consecinţa imediată a acestui fapt fiind expandarea unora dintre nucleele sale ideologice sau 

teoretice în aşa fel încît argumentarea în cauză să poată fi sprijinită de afirmaţiile aceluia care, 

revenind la clişeu, a fost şi este încă „Luceafărul poeziei româneşti”. 

O altă formă pe care o îmbracă această tendinţă de plasare sub umbrela largă a operei 

eminesciene şi de reorientare a ei în funcţie de circumstanţă, constă în clivarea forţată a 

ansamblului unitar pe care ea îl reprezintă, în feţe exploatabile, uşor de prelucrat, dar care o 

dată desprinse din organicitatea întregului, se transmută în entităţi cu atribute similare, însă 

reduse sensibil prin întreruperea transferului de substanţe realizat anterior între capilarele 

părţii şi arterele întregului. 

Evitarea unor astfel de capcane presupune un real efort, întrucît dimensiunile 

constructive ale operei impun, pentru un demers metodologic, vizitarea succesivă a nivelelor 

sale. Însă această vizitare conform unui itinerar dinainte stabilit, n-ar trebui să treacă cu 

vederea scările secundare, căile secrete de acces sau pasajele subterane care fac legătura cu 

exteriorul. În cele ce urmează, se va încerca schiţarea unui astfel de demers care să situeze 

ansamblul arhitectural al prozei publicistice eminesciene în peisajul epocii şi care să 

surprindă articulaţiile interne care au determinat specificul său morfologic.  

Care au fost datele care au impus articolelor politice eminesciene o puternică tentă 

didactică? Care este importanţa publicisticii eminesciene în contextul social, cultural şi politic 

al vremii sale şi care sînt variabilele care au influenţat substratul ei? Violenţa de limbaj 

reperabilă în atacurile la adresa liberalilor, mai ales a lui C. A. Rosetti, este doar un simptom 

al unei polemici necontrolate sau i se poate atribui şi o justificare mai profundă? Sînt 

consideraţiile meta-retorice cuprinse în analiza unor articole publicate în Românul doar o 

prelungire a dorinţei de a demasca strategiile adversarului? Iată seria de întrebări la care se 

caută răspunsuri prin urmărirea unui singur filon – acela al raporturilor intertextuale dintre 

proza publicistică eminesciană şi „naraţiunea” mai mult sau mai puţin istorică ce are ca 

personaj central secolul al XIX-lea şi momentele sale de tranziţie. Deşi iniţial liniile acestui 

demers vor părea divergente, punctul lor de convergenţă va fi descoperit pe parcurs, ele 

transformîndu-se într-o traiectorie rectilinie a cărei destinaţie finală este deducerea 

specificului stilului publicistic eminescian din datele analizate anterior şi din nuanţarea 

discuţiilor referitoare la violenţa de limbaj sau la afilierea gazetarului la o ideologie sau alta. 

Duplicitatea discursului jurnalistic eminescian 

Statutul activităţii publicistice eminesciene în contextul epocii este unul paradoxal: pe 

de o parte, ea se opune unei ascendenţe jurnalistice marcate de un puternic psihism romantic 

şi de tonurile exaltate ale mesianismului, iar pe de alta, îi preia mijloacele cu dezinvoltură, 

mascînd abil folosirea lor sau reinvestindu-le cu un substrat nou. Totodată, Eminescu are el 

însuşi un temperament de factură romantică, Ioan Slavici numindu-l chiar un „romantic 

dezlănţuit” (Cf. Elena Tacciu 1982: 1982). El nu depăşeşte romantismul (decît izolat) – ci îl 
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completează sau îl distilează, alegînd cea mai înaltă modalitate de manifestare a sa (de altfel, 

conform tipologiei lui Virgil Nemoianu, el este singurul reprezentant al High Romanticism-

ului la noi). 

Ceea ce sancţionează gazetarul este degradarea, în terenul presei, dar nu numai, a 

mesianismului paşoptist care „şi-a creat un stil, ale cărui note caracteristice: tonul profetic, 

viziunile apocaliptice, atracţia spre alegorie, se regăsesc în compoziţii variate” (Vera Călin 

1970: 48). Analizînd articole din diferite publicaţii (Românul, Presa, Unirea, Curierul de 

Galaţi, Dorobanţul, Telegraful) Eminescu amendează prezenţa acestor elemente în cuprinsul 

lor. Astfel, într-o replică dată redactorului de la Românul, Eminescu îi reproşa acestuia că 

foloseşte: „Fraze îmflate, spuse fără convingere internă, fraze de uliţă, de-o confuză 

generalitate, pentru a ameţi mintea celor care n-au puterea a cîntări valoarea unei 

abstracţii, formule mistice care nu spun absolut nimic tocmai pentru a produce iluzia că spun 

ceva” (Mihai Eminescu 2000: 509). 

„Cele mai multe dintre editorialele politice eminesciene”, notează Vasile Ilincan, 

„denunţă «logosul apocaliptic» al părţii adverse, stabilind un diagnostic precis: utopismul 

gîndirii liberale, coroborat cu retorismul sentimental şi excesiv al preopinenţilor, asimilat 

inflaţiei verbale, prin care li se contestă atît validitatea sistemului de gîndire, cît şi cea 

expresivă. «Logosul apocaliptic», «fraza sforăitoare», retorismul teatral inert, menţinute 

vreme de aproape patru decenii în vechile tipare de la 1848, amplificate doar şi dilatate uneori 

la maxim, sub presiunea evenimentelor ulterioare [...] sînt simptomele unei retorici 

incurabile, pe care poetul a diagnosticat-o cu exactitate” (Vasile Ilincan 2004: 258). 

Însă în ciuda competenţei şi acurateţei comentariului tehnic, multe dintre textele 

articolelor eminesciene denunţă ele însele prezenţa „sistemului de referinţă eschatologic şi a 

imageriei apocaliptice – ambele de extracţie biblică” şi care, „deşi recuzate strategic la 

adversari […] sînt prizate sistematic de ziaristul Eminescu” (Monica Spiridon 2003: 20). 

„Logosul apocaliptic” se manifestă în cadrul „discursului de amvon”, dacă adoptăm tipologia 

Monicăi Spiridon care distinge trei tipuri de discurs reperabile în proza jurnalistică 

eminesciană: cel de tribună, cel de amvon şi cel cu finalitate didactică. 

Această duplicitate reperabilă la nivelul discursului – un discurs croit tocmai prin 

trasarea tiparelor criticate – se justifică prin dubla apartenenţă a jurnalistului la două sisteme 

de referinţă diferite. Structural romantic, el are tendinţa de a-şi asuma tradiţia şi de a prelua o 

parte din invariantele ei procedurale, precum şi din spiritul ei. Însă această adoptare nu se 

face fără simţul critic junimist şi fără conştientizarea mecanismelor transferate. Deschiderile 

culturale îi permit gazetarului să întrezărească o serie de direcţii posibile şi să selecteze, prin 

prisma acestora, acele elemente utile viitoarelor expediţii pe drumurile anticipate. Prin 

comentariile metaretorice şi prin propriul exemplu, el reuşeşte să construiască indirect un 

ansamblu teoretic căruia îi sînt anexate multe dintre principiile jurnalisticii moderne (astfel, 

găsim reflecţii privind documentarea exactă, verificarea şi veridicitatea informaţiilor, sursele 

de informare, influenţarea cititorilor). „Gazetăria eminesciană impresionează”, scrie 

Alexandru Oprea, „prin forţa cu care reuşeşte să îmbine – într-un aliaj original – trăsături ale 

fazei romantic-generoase a începuturilor cu habitudinile curente ale ziaristului modern” ( Al. 

Oprea 1983: 83). Rolul lui Eminescu în acest moment de tranziţie constă în decelarea 

entităţilor viabile într-un discurs jurnalistic care îşi aştepta evoluţia şi în prezentarea modului 

propriu de a le face să convieţuiască şi să prolifereze.  

Metaretorica eminesciană şi accentele violente ale criticismului ei 

Venind în continuarea unui romantism politic manifestat începînd din 1821 şi care 

suferă diverse nuanţări şi restructurări, Eminescu analizează critic publicistica predecesorilor, 

dar şi pe cea a contemporanilor săi, impunînd, aşa cum notează Vasile Ilincan, încă din epoca 

activităţii sale la Curierul de Iaşi, „o paradigmă nouă discursului publicistic, cu o sintaxă 

firească, jucînd mai mult pe cartea logicii” (Vasile Ilincan 2004: 161). 
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Meta-comentariul şi meta-retorica, precum şi disecarea analitică a articolelor de presă 

capătă amploare în cadrul activităţii pe care Eminescu o desfăşoară la Timpul. Antrenat într-o 

polemică aprinsă cu redactorul publicaţiei Românul, C.A. Rosetti, Eminescu răspunde 

atacurilor acestuia prin demontarea propriilor argumentaţii, prin evidenţierea fisurilor pe care 

acestea le prezintă sau prin acuzarea vidului lor informaţional. Acest procedeu nu este aplicat 

exclusiv Românul, ci şi altor publicaţii, cum ar fi Unirea, Dorobanţul sau Telegraful. Ceea ce 

diferenţiază primul exemplu de celelalte îl reprezintă accentul violent pe care îl au adesea 

criticile eminesciene.  

Într-o serie de aproximativ 50 de articole publicate la Timpul se distinge clar demersul 

analitic-deconstructivist
30

 eminescian care are drept obiect un articol sau articole aparţinînd 

părţii adverse. Acest demers deconstructivist urmează de cele mai multe ori un algoritm uşor 

de descoperit în structura de ansamblu a textului. Cel mai frecvent, pasul prim al acestui 

algoritm constă în enunţarea unei judecăţi de valoare la adresa articolului avut în vedere, cu 

rol de ipoteză pentru argumentarea ulterioară, în cuprinsul căreia sînt inserate citate, pasaje 

analitice sau critice, şi a cărei concluzie duce la deprecierea întregului articol comentat, 

desfiinţat atît la nivelul conţinutului, cît şi la cel al expresiei. Mai mult decît atît, fraza finală 

poate fi o remarcă la adresa moralităţii sau lipsei de onestitate a autorului. Alteori, judecata 

de valoare este înlocuită cu un rezumat de o frază – sau chiar mai elaborat, construit pe 

puncte – al textului comentat, rezumat care afirmă ironic finalitatea propusă a acestuia, 

tocmai pentru a demonstra în cuprinsul analizei că scopul iniţial nu a fost atins. Frazele 

introductive mai pot reprezenta, de asemenea, expresia unei acuzaţii anume aduse celeilalte 

părţi, iar în acest caz algoritmul se focalizează asupra unui singur aspect, neglijînd ansamblul 

structural căruia acesta i se subsumează. Exemplele pentru ilustrarea celor afirmate mai sus 

sînt numeroase; ne vom opri doar la a da o mostră din acest tip de discurs. 

 „Românul deapănă din nou cuvinte ca să dovedească că «Presa» ar fi dovedit că avem 

nevoie de război cu turcii ca de apă şi că mari lucruri a trebăluit d-nealor pînă acum” (Mihai 

Eminescu 2000: 298). 

 „Românul îşi face obiceiul, rupînd din nou pasaje din context şi după plac din «Presa» şi 

comparîndu-le cu opiniunile emise de Presse din Viena. Deci găseşte că maniera de a vedea a 

centrului şi a jurnalisticii austro-ungare este identică. În fine, Românul vine la concluzia: (şi 

sînt enumerate pe puncte aceste concluzii, urmînd analiza succintă şi totodată desfiinţarea 

lor). […] Întîi deducerile din articolele Presei sînt trase de păr; al doilea, nu este adevărat, o 

mai repetăm pentru a zecea oară, că amicii d-lui Catargiu ar fi susţinut vreodată ca armata 

română să stea la Dunăre […] Toate aceste insinuaţiuni de leznaţiune şi de înaltă trădare, 

făcute pentru a ponegri pe potrivnicii politici, ar fi absurde dacă... n-ar răsări dintr-un izvor şi 

mai rău, din rea-credinţă” (Mihai Eminescu 2000: 308). 

Pe lîngă o analiză obiectivă şi orientată după un fir logic vizibil, există în aceste articole 

şi o tendinţă de marcare violentă a alterităţii, de depreciere a ei prin intermediul limbajului. 

„Există în jurnalistica – în special tîrzie – a lui Eminescu eşantioane de o rară violenţă a 

expresiei” (Monica Spiridon 2003: 41). Această notă a discursului jurnalistic eminescian din 

anii 1877-1883 o remarcă şi Alexandru Oprea care ne dă o privire de ansamblu asupra acestui 

discurs şi a evoluţiei sale: „paradoxal, în raport cu evoluţia creaţiei poetice, care ajunge 

treptat – cum s-a observat – la o apolinizare a fondului dionisiac, cursul gazetăriei pare a fi 

invers: în prima perioadă domină trăsături apolinice – este un Eminescu majestuos, patetic 

(dar de o siguranţă suverană), cu o ţinută polemică elevată, trăsături care se vor surpa treptat 

sub năvala unor reacţii pătimaşe, a unei subiectivităţi exasperate” (Al. Oprea 1983: 16). De 
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 Prin demers analitic-decontructivist înţelegem demersul care urmăreşte să surprindă articulaţiile interne ale 

textului discutat, urmărind să-i demonteze şi să-i deconstruiască structura prin demonstrarea lipsei de 

veridicitate a premiselor sau ideilor înglobate în cuprinsul său, sau prin amendarea formelor expresive pentru 

care s-a optat. 
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asemenea Ruxandra Cesereanu, găseşte suficiente sintagme în proza jurnalistică eminesciană 

care pot fi integrate unora dintre cele nouă registre ale imaginarului violent pe care le 

desemnează (Ruxandra Cesereanu 2003: 7-11)
31

. Registrele cel mai bine reprezentate sînt cel 

xenofob (roşii, pe care Eminescu îi atacă frecvent, sînt numiţi „venetici”, „greci besmetici”, 

„ciocoi şi cenuşari”, „flămînzi”), cel al putridului şi al bestiariului (referitor la greci şi evrei 

apar sintagme ca: „menajerie de curiozităţi etnologice şi zoologice”, „stîrpituri ale 

Fanarului”, „lepădăturile Orientului european”, „lături”).  

Majoritatea portretizărilor care au ca finalitate propusă caricatura îl au drept subiect pe 

C.A. Rosetti. Anterior, Nicolae Bălcescu îl prezenta pe redactorul Românului într-o manieră 

similară. Îl caracterizează drept „smintit», capabil de devument, dar aristocrat peste măsură, 

ambiţios foarte”. La fel, dintre ceilalţi adversari politici, Brătianu cel mare este considerat 

drept „un maniac furios, care nu pricepe nici locul unde se află, nici poziţia politică şi 

morală a poporului şi a ţării noastre” (Apud Nicolae Manolescu 1997: 177). Asemănarea 

dintre caracterizările eminesciene şi cele făcute de Bălcescu se justifică prin aceea că 

momentele în care ele sînt formulate au ele însele elemente comune şi că poziţia amîndurora 

faţă de schimbările radicale propuse de liberali este aceeaşi. Nicolae Bălcescu se afiliază 

grupului care ilustrează cel de-al treilea curent al romantismului politic paşoptist: „acela 

moderat, tradiţionalist şi critic” (Nicolae Manolescu 1997: 174), iar liberalii îl şochează prin 

pragmatismul lor, ei reprezentînd totodată „în ochii lui politicianismul, separarea acţiunii de 

visuri, instrumentalizarea idealurilor” (Ibidem: 177). Aceleaşi aspecte le critică de fapt şi 

Eminescu. Conservatorismul său, dar şi conservatorismul în general, „nu interzice 

schimbarea în sine, ci numai schimbarea inutilă şi inoportună, adică acea modificare impusă 

nu de realitatea societăţii, ci de proiectele unei imaginaţii necontrolate” (Alina Mungiu-

Pippidi (coord.) 1998: 73). În acelaşi timp, spiritul conservator presupune un anume respect 

pentru formele tradiţionale instituite prin consens public şi confirmate de funcţionarea 

îndelungată în interiorul societăţii. Teoria formelor fără fond, pe care Eminescu o susţine şi 

ale cărei principale elemente le dezvoltă, constata tocmai „marea discrepanţă dintre formele 

noi introduse în ţară prin procesul revoluţionar de dezvoltare a capitalismului în România şi 

fondul preexistent şi, de fapt, în bună măsură încă existent” (Ion Bulei 1987: 470). De la a 

constata aceste lucruri, ziaristul a mers mai departe, la respingerea violentă a noilor norme 

etichetate drept profund dăunătoare. În vreme ce „Eminescu ataca liberalismul pe terenul 

politic”, „Caragiale îl ataca în domeniul literar”. „Tot ce avea mai sfînt liberalismul, noţiunile 

de «poporul suveran», «vot universal», «suveranitate» ş.a., prin deformarea lor de către 

politicianism – şi acesta rod tot al liberalismului aplicat în viaţa politică – ajung a fi în opera 

corozivului autor o farsă de proporţii” (Ibidem: 481). 

Reacţiile lui Bălcescu, Eminescu şi Caragiale sînt similare prin aceea că toate trei se 

opun schimbărilor bruşte şi nejustificate, instrumentate de oameni politici care acţionează mai 

degrabă în interesul propriu. Astfel de atitudini sînt caracteristice, aşa cum observă Ruxandra 

Cesereanu în lucrarea citată, tuturor perioadelor caracterizate de transformări sociale şi 

politice, una dintre modalităţile prin care izbucneşte tensiunea acumulată fiind tocmai 

violenţa verbală diseminată în publicaţii dintre cele mai diverse, dar chiar şi subversiv, în 

terenul beletristicii. 

Concluzii 

Cu alte cuvinte, violenţa de limbaj reperabilă în multe dintre articolele eminesciene are 

ca fundal un moment de criză, de căutare a unor noi modele, şi de oscilare între adoptarea 

unora străine, incompatibile structurii psihice şi culturale româneşti şi construirea treptată, şi 

poate inadmisibil de lentă, a unor tipare proprii, în acord cu realităţile care ne sînt specifice. 
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 Registrele desemnate de autoare sînt: cel subuman, igienizant, cel infracţional, bestiariul, registrul religios, cel 

al putridului şi al excremenţialului, cel sexual sau libidinos şi cel xenofob. 
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Grupul liberal, care pledează pentru varianta primă, este, în mod justificat, deformat şi 

caricaturizat, discursul său fiind desfiinţat în cadrul polemicii purtate, prin mijloace meta-

retorice şi analitic-deconstructiviste.  

Personalitatea lui Eminescu, considerat pe rînd conservator, reacţionar şi naţionalist, 

„poate fi cu greu înregimentată într-un partid politic, fie chiar şi în Partidul Conservator” 

(Ibidem: 477). Ea şi-a asumat funcţia de punct de reper într-un moment în care totul căpăta o 

aură nesigură în umbra schimbărilor imediate presupuse de imperativul sincronismului. 

Filtrînd vechiul şi noul, unul prin intermediul celuilalt, într-un proces de dublă purificare, 

Eminescu impune o nouă direcţie publicisticii româneşti, fie doar şi prin aceea că îi dezvoltă 

o conştiinţă de sine, determinînd-o să se autoreflecte. Pasajele metaretorice nu au ca scop 

numai discreditarea adversarului, ci sînt învestite şi cu o funcţie didactică, dînd, voluntar sau 

nu, indicaţii utile în legătură cu mecanismul de funcţionare al discursului jurnalistic. 

Polemica virulentă, implicarea în luptele politice şi afilierea la ideologia conservatoare – 

chiar dacă nu integral – sînt justificate dacă avem în vedere contextul în care aceste opţiuni 

sînt făcute. La rîndul său, metisajul formal rezultat din adoptarea unor constante discursive 

precedente, refuncţionalizate în stilul propriu al gazetarului, îşi găseşte motivaţia prin 

schiţarea coordonatelor principale între care se afla amplasată sfera publicistică a vremii. Pe 

de altă parte, Eminescu recurge la „mijloacele prizate de hulita parte adversă” deoarece, o 

dată „refuncţionalizată, arma retorică a adversarului este întoarsă către el şi transformată în 

bumerang” (Monica Spiridon 2003: 59). 
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MARILENA ANGELA CHIRCULETE 
Anul II, Bucureşti 

Publicistica eminesciană. Imaginea mascaradei şi a imposturii 

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze succint publicistica politică eminesciană din 

perspectiva principiilor teatrului baroc, selectînd reprezentările imposturii şi ale mascaradei 

drept leitmotive ale studiului. Pe baza unui corpus alcătuit din Naţionalii şi cosmopoliţii, 

[Independenţa], [Nedeprinşi a face fraze], Bălcescu şi urmaşii lui, [Încă de pe cînd ne 

căutau ceartă], [Există, se vede], Abdicarea d-lui C.A.Rosetti şi [Mizeria vieţii noastre 

publice], parcurgînd traseul comunicant emiţător-referent-receptor al oricărui act prin care 

se transmit informaţii de orice fel, voi aplica noţiuni ce aparţin esteticului baroc (masca 

mobilă, tragicomedia, viaţa ca iluzie, theatrum mundi, jocul grotesc, oglinda care 

deformează, dez-amăgirea etc.) la genul de opinie practicat de Eminescu în articolele sale. 

Premisa de la care pornesc este aceea a teatralităţii asumate de autor şi acceptate de critică. 

Perpessicius este un susţinător al acestei teze în legătură cu scrierile jurnalistice ale lui 

Eminescu: „(...) poetul militant nu e numai spectatorul amuzat al teatrului său de marionete; 

el este, totodată, şi judecătorul, şi justiţiarul” (Perpessicius 1983: 353). Este Eminescu, într-

adevăr, „amuzat”? Îi aparţine lui „teatrul de marionete”, şi poate fi jurnalistul numit 

„judecător” şi „justiţiar”? Monica Spiridon aduce o rafinare teoriei anterioare afirmînd că, 

„din postura de raportor parlamentar, Eminescu se amuză deseori să proiecteze asupra 

evenimentelor unghiul de vedere al spectatorului de teatru.” (Monica Spiridon 1994: 34). 

Analiza polului emiterii reprezintă un prim element în tabloul baroc al publicisticii lui 

Eminescu. Privat de auctorialitatea literară, gazetarul trebuie să se supună regulilor genului 

aflat la convergenţa ficţiunii şi a non-ficţiunii. El nu mai este un creator în sensul autorităţii 

absolute, adiacente acestui statut. Ziaristul Eminescu filtrează şi reorganizează, ce-i drept, 

după bunul plac, o lume deja creată, deja guvernată, deja controlată. Principiul clasic al 

unităţii, al echilibrului în jurul unei entităţi superioare (de ordin mitologic, cel mai adesea) 

este înlocuit de ideea barocă a dispariţiei regizorului, instanţa care menţine armonia. Apare, 

în schimb, observatorul lucid, critic. Eminescu scutură recuzita bufoneriei (întîlnită la 

Shakespeare), dar păstrează locul comun al comentatorului înţelept. Acesta nu poate fi numit 

„justiţiar” fără o certă exagerare; „judecătorul” se vede nevoit să îşi pledeze, la rîndul său, 

cazul, în scopul atragerii atenţiei asupra verdictului propriu. Autoritatea nu îi poate fi unanim 

recunoscută, nici măcar prin artificiu retoric. Concluzia firească nu poate fi decît aceea că 

„teatrul de marionete” nu îi aparţine, Eminescu fiind un „spectator” inteligent implicat mai 

puţin intratextual, în lumea redată, ci mai mult pragmatic, în intenţia ilocuţionară. Iată un 

fragment din Naţionalii şi cosmopoliţii: „Sub pretext că unul din birou (subsemnatul) se ţine 

de direcţia literară a societăţii „Junimea” (Maiorescu), D-l prezident ales declară că nu va 

putea şedea alături cu mine, din cauză de divergenţă a principiilor. Repet că asta a fost 

pretext; cauza adevărată a declaraţiunii d-sale nu merită de a fi dusă înainte publicului” 

(Mihai Eminescu 1967: 258).  

Comentatorul nu poate ieşi din situaţia de lucru a respectării convenţiilor realităţii de 

care aparţine obiectul denunţat. Nici deixisul („subsemnatul”), nici materialul propriu-zis nu 

au fost inventate de observator, iar verdictul său afectează prea puţin lumea înfăţişată de el. 

Discursul este direcţionat către receptor, intenţia verdictului, la fel. Aici se poate invoca 

„polytropia [eminesciană], ştiinţa de a găsi masca potrivită spre a te face ascultat, acceptat şi, 

eventual, urmat de ceilalţi” (Monica Spiridon 1994: 40). Avem, deci, de-a face cu o 

mascaradă strategică a însuşi emiţătorului. Atît Monica Spiridon cît şi Ioan Stanomir 

vorbesc de palimpsestul retoric folosit de Eminescu, de „fereastra fabulatorie” (Monica 
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Spiridon 1994: 42) oferită uneori de acel „volksgeist” (Ioan Stanomir 2000: 68) solidarizant. 

Masca istoriei, a istorisirii, a tradiţiei populare (în articolul [Independenţa] Eminescu 

repovesteşte cu scop euristic basmul Tinereţe fără bătrîneţe), a paremiologiei, a citatului de 

autoritate (strategii remarcate de Monica Spiridon) induc solidarizarea cititorului pe baza 

unui fond comun de cunoştinţe, sintetizat la nivel textual prin adresarea indirectă, dar 

implicativă, „noi”: „De pildă, nu noi am dat concesia Stroussberg, nu noi am aplicat-o fără 

votul Senatului şi fără să fi devenit lege;” (Mihai Eminescu 1985: 456). Jurnalistul alege să 

împartă masca opiniei pentru responsabilizare, pentru crearea impresiei de conştiinţă 

comună, naţională. „Noi”, în publicistica eminesciană, nu apare pentru atestarea unei poziţii 

de autoritate, ci a unei poziţii de includere, de asumare generală a unor păreri, devenind 

masca bifuncţională ce aparţine atît emiţătorului, cît şi receptorului. Astfel se observă o abilă 

mobilitate barocă a măştii. Personajele baroce „ştiu că poartă o mască, ele sînt conştiente de 

propria lor iluzionare” (Adrian Marino 1973: 231). Această responsabilitate asumată face 

mascarada acceptabilă, pentru că ea presupune un responsabil, un actor care să poarte masca. 

Condamnarea ei survine atunci cînd personajele nu îşi conştientizează barochismul, 

cînd responsabilitatea nu există, pentru că purtătorul ei este inexistent. Urmează nimic altceva 

decît echivalarea mascaradei cu ipostaza depreciatoare a imposturii. Iată cum autorul 

denunţă inconsistenţa participanţilor la alegerile pentru societatea „România jună”, în 

articolul Naţionalii şi cosmopoliţii: „Toate elementele pasive ale junimei române din Viena, 

care cu anii nu se interesa de societate, apoi contingentul proaspăt al studenţilor care vin din 

provincie, care nu cunosc de cît imaginea celuia [atenţie!  „imaginea”-masca fără actor] ce 

s-apropie de ei ca să-i influenţeze” (Mihai Eminescu 1967: 258). Impostura flagrantă este 

acuzată şi în Bălcescu şi urmaşii lui: „Oare tinerimea, care astăzi îşi uită limba şi datinele 

prin cafenelele Parisului [...] va mai fi în stare să înţeleagă pe acest popor, ale cărui limbă şi 

istorie n-o mai ştie, ale cărui trebuinţe nu le înţelege, ale cărui simţiri o lasă rece?” (Mihai 

Eminescu 1967: 269). Întrebarea privitoare la „amuzamentul” gazetarului faţă de lumea 

reflectată îşi poate găsi abia acum un răspuns, în corelaţie cu obiectul despre care acesta scrie. 

Sub impresia articolelor citate mai sus se poate generaliza în privinţa atitudinii de „amuzare”, 

cel puţin îndoielnice, a autorului. Eminescu este un jurnalist îngrijorat, alarmat de starea de 

fapt a societăţii, sentimente greu compatibile cu „amuzamentul”. Vocea publicistică este, mai 

degrabă, una tragică. Senzaţia comicului este înlesnită de distanţa dintre esenţă şi aparenţă a 

referentului, de comoditatea cu care formele politico-sociale eşuează în a denota un fond.  

Din ultimele două enunţuri, o dublă problematică, de factură barocă, necesită atenţie: 

tragicomedia publicisticii eminesciene de factură politică şi teoria maioresciană a formelor 

fără fond. Voi începe cu cea din urmă. Adrian Marino scria: „superficialităţii şi exteriorităţii 

baroce i se potriveşte foarte bine formula formă fără fond” (Adrian Marino 1973: 248). Se 

poate aserta o paternitate sau, măcar, un ecou a(l) temei baroce „viaţa ca iluzie” în concepţia 

eminesciană de filiaţie maioresciană. „Cosmopolitismul e o simulaţiune” (Mihai Eminescu 

1967: 262), o iluzie, o mască fără substanţă; este forma deviantă a anticului principiu teatral, 

imago mundi, în forma barocă de theatrum mundi, în care fantasia înlocuieşte mimesisul, în 

care imitaţia suferă o mutaţie inspiraţională de la natural spre artificial, de la realitate spre o 

altă imitaţie. Tinerii care se vor întoarce de la studii din Paris vor propune imitarea unui 

sistem impropriu pentru situaţia din ţară, în loc să se adapteze la condiţiile contingentului 

autohton. Edgar Papu explica înclinaţia spre iluzie a personajului baroc prin faptul că 

strălucirea teatrului lumii îl aruncă în vîltoarea aparenţelor lumii, uitîndu-şi neputinţa (la fel 

cum societatea contemporană lui Eminescu este acuzată de acesta pentru căderea liberă în 

stratul de suprafaţă al dictonului „Libertate, Egalitate, Fraternitate”: „Dar a învăţat unul 

numai abecedarul? Egalitate! Şi ca din senin e egal cu economiştii şi financiarii şi devine 

director de bancă” (Mihai Eminescu 1985: 280)). Omul nu mai are nici un reper. Nu mai 

poate face distincţia între iluzie şi real. De aceea, „umil, resemnat în faţa divinităţii mute [am 
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vorbit deja despre dispariţia regizorului, instanţa diriguitoare] (...) el trăieşte sub adăpostul 

măştii, se dedublează, evită expunerea identificatoare la lumină, pe care eroul clasic o caută 

cu tenacitate” (Romul Munteanu 1981: 111). La fel, maniera liberalistă este denunţată drept 

mistificatoare, iluzionistă şi ultragiantă faţă de tradiţia clasicizată de publicist. Dacă Eugenio 

d’Ors spunea că „barocul nu ştie ce vrea” ( Al. Ciorănescu 1980: 26), Eminescu pare a spune: 

„liberalul nu ştie ce vrea”; tocmai datorită pierderii actorului în iluzie, rămînînd numai 

masca. O ipostază interesantă a imposturii o întîlnim în articolul [Independenţa], în care 

oamenii nu îl cred pe cavalerul nemuritor că „el fusese acela, care curăţise codrii de fiară şi 

pustiurile de monştri” (Mihai Eminescu 1967: 290). Se observă aici consecinţa tragică a 

perpetuării formelor fără fond, a vieţii-iluzie: moartea/negarea legendei/istoriei. Într-un 

spectacol al măştilor, însuşi adevărul e perceput ca mască. Falsa impostură este deplînsă, 

negarea negaţiei obţine afirmaţia. 

Cu această observaţie, discuţia se apropie de problematica tragicomediei. Creaţie tipic 

barocă, tragicomedia se construieşte în publicistica eminesciană de factură politică pe baza 

combinaţiei disonante dintre efectul comic (incompatibilitatea dintre esenţă – în cazul în care 

aceasta există – şi aparenţă – jocul de măşti) şi vocea lucidă a comentatoru- lui care sesizează 

tragedia culturii letargice a timpului său. Comicul dobîndeşte, astfel, nuanţe groteşti. 

„Precum viaţa consistă din mişcare, aşa şi adevărul social, oglinda realităţii, constă din 

mişcare, este de-a pururea în mişcare” (Mihai Eminescu 1967: 271). Idealul la care ziaristul 

aspiră este acela al oglinzii realiste, stendhaliene; „adevărului social” diacronic pare a i se 

potrivi mai bine, însă, acea grotesque mirror invocată de tehnica barocă, oglinda 

deformatoare. Iată o expresie livresc-violentă a grotescului prezent în comparaţie cu 

puritatea trecutului (aici, legendar): „Hotărît, e ceva din soarta tragică a regelui Oedipus în 

purtarea roşiilor (...). Astfel îi vezi pe roşii căzînd într-o adîncă furie cînd îşi condamnă 

vorbele şi faptele lor proprii. Sînt momente de taină în viaţa oameni-       lor, cînd ei se sperie 

de ei înşii, cînd descopăr pe demonul relelor din ei şi-l blestemă orbeşte, neştiind că lovesc 

cu această estremă cruzime în pieptul lor propriu” (Mihai Eminescu 1985: 445). Se regăseşte 

aici reflexia deformată, care transformă tragedia într-o specie contaminată cu parodia 

grotescă. Aceasta din urmă ia naştere din inadaptabilitatea măştii clasice la situaţia din 

prezent. Grotescă este şi veleitatea protocronică a liberalilor, denunţată de Eminescu în citatul 

de mai sus, ca şi în [Independenţa]: „Nu ne-am mira [din nou, acel ne inclusiv-adresativ] 

dacă într-una din zile roşii s-ar lăuda că ei au creat universul” (Mihai Eminescu 1967: 290). 

Neavenirea stîrneşte rîsul, acuitatea, proporţiile ei şi caracterul social (nu fictiv) stîrnesc 

plînsul. Avem de-a face cu tragicomedii, uneori, alteori cu farse, ambele de formaţie barocă. 

Deja am discutat despre expresiile imposturii şi ale mascaradei în privinţa 

emiţătorului şi a referentului (obiectul discursurilor politice ale lui Eminescu). Înainte de a 

trece către polul receptării, voi aborda principiul măştilor mobile în legătură cu societatea şi 

politica ei. Propun o analiză a articolului Abdicarea d-lui C.A. Rosetti, unde este vizibil atît 

jocul sincronic, precum şi cel diacronic. „Locul prestidigitaţiei e, ca şi azi, dealul 

Mitropoliei. Personajele: D. C.A. Rosetti, de profesie prezident de Cameră, actualmente 

reversibil; I.C. Brătianu, ministru mai cu seamă special în finanţe şi lucrări publice, dar nu 

mai puţin apt la război, instrucţiune, interne şi esterne; Vinterhalder, al doilea redactor la 

Românul, de profesie mucenic, actualmente rentier. Corurile tot cele de astăzi, însă c-o 

nuanţă bulgărească mai pronunţată. Un Deus ex machina ar mai trebui care, apărînd la 

sfîrşit în focul bengalic al entuziasmului patriotic, să binecuvînteze sceneria” (Mihai 

Eminescu 1985: 113). Autorul îşi denumeşte singur personajele „personaje” şi reprezentaţia 

”scenerie”, recunoaşte fără ocol abdicarea acelui „Deux ex machina” ordonator, dezvăluie 

impostura măştilor multiple prin supralicitarea funcţiilor şi abilităţilor, totul pe un ton ironic. 

Stilul îi aparţine, ficţionalizarea de formă îl trimite către veritabila farsă barocă... dar pînă 

aici funcţionează autoritatea gazetarului; nu are nici un control asupra evenimentelor, asupra 
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existenţei unei convenţii a realului. Meritul apropierii de conceptul teatrului baroc aparţine, 

într-o măsură, şi realităţii propriu-zise, şi aspectului atestat istoric la sfîrşitul secolului al 

XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea, cînd teatrul devine o formă de existenţă, depăşind 

cadrul strict al esteticului; părăseşte scena şi pătrunde în cotidian, împrumutîndu-i 

convenţiile: decorul, masca etc. Mai mult, arta teatrală barocă este o artă a „legitimării stării 

permanente de criză, tensiune şi ambiguitate” (Adrian Marino 1973: 228). Eminescu scrie, în 

[Mizeria vieţii noastre publice]: „lumea îşi pierde cumpătul şi facultatea chibzuirii. O stare 

de nervozitate acută domneşte în toate cercurile. Judecata lipseşte de pretutindeni şi mai ales 

de acolo unde ar trebui neapărat să nu lipsească” (Mihai Eminescu 1967: 285). Se poate 

observa fără probleme punerea în practică a teoretizării din Dicţionarul de idei literare. 

Nefiind ficţiune, publicistica are nevoie de aceste teoreme ajutătoare pentru a i se putea 

susţine asemănarea cu o categorie a esteticului. 

Despre receptarea teatrului baroc se poate spune că aceasta depinde de capacitatea de 

comprehensiune a fiecăruia, opera putînd accepta grade diferite de înţelegere. Prin retorica sa 

de includere a istoriei, tradiţiei, legendei etc., mergînd chiar pînă la includerea cititorului (în 

nedeterminatul „noi”), Eminescu îşi asigură aderenţa la public. Jurnalistul pare a fi adeptul 

ideii de „a fi înşelat în mod abil, a trece subit de la iluzie la luciditate” (E. Tesauro apud 

Adrian Marino 1973: 247). Înşelăciunea, travestiul, mascarada sînt acceptate în măsura în 

care sînt eficiente, lucide şi conştiente. Numai astfel omul poate fi dezamăgit, adică scos din 

amăgire.  

„Decepţionismul” eminescian, pe seama căruia Dobrogeanu-Gherea punea spiritul 

creaţiei scriitorului, se transformă, prin prisma barocă, în deziluzionism, înţeles ca dez-

iluzionism, ieşirea din iluzie, evadarea din imperiul neadevărului. Rămînîd la această 

concluzie, voi încheia cu următorul citat: „Eminescu află, deci, în publicistică, şansa de a 

reînvia farmecul apus al vremurilor cînd Poezia şi Adevărul erau una” (Monica Spiridon 

1994: 27). Paradoxal, barocul reprezintă maniera scriitorului de recuperare a echilibrului 

clasic, la fel cum stilul jurnalistic reconciliază literarul şi non-literarul. 
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ADELA DINU  
Master I, Sibiu 

Chestiunea evreiască în proza publicistică a lui Mihai Eminescu 

“Orice realitate ignorată îşi pregăteşte răzbunarea” 

(Jose Ortega y Gasset, Europa şi ideea de naţiune) 

Rolul interogaţiei este de a preveni ignorarea oricărei realităţi esenţiale. Interogaţia 

eminesciană nu anticipează cu nimic spiritul postmodern de frondă, acea relativizare prin 

punerea sub semnul întrebării a înseşi conceptelor operaţionale ale existenţei umane: adevăr, 

raţiune, istorie, etc. Eminescu chestionează, în discursul publicistic, transformările istorice 

pentru a parcurge, precum în dialogurile socratice, drumul de la fenomen la esenţa sa 

imuabilă,  de la avatar la arheu. 

Chestiunea evreiască, unul din centrele de focalizare a publicisticii, a suscitat şi 

resuscitat interogaţii multiple cu privire la “principalele raţiuni ale aşa-zisului antisemitism şi 

xenofobiei poetului” (G. Călinescu 1985: 53). Polarizările între anti- şi filosemitism, 

xenofobie şi xenofilie sînt, în esenţă, manifestări ale aceluiaşi fenomen de substanţializare a 

imaginii Celuilalt, de învestire a sa cu atributele diferenţei – constantă a oricărei epoci 

istorice, încorporîndu-se dialecticii identitate-alteritate, într-un proces neîntrerupt de 

balansare a accentelor de la dominant la dominat. 

Perioada contemporană extinde interogaţiile identitar-recuperatoare asupra epocilor 

care i-au premers, într-un demers politically correct de ajustare a diferenţelor, de „corectare” 

a inadvertenţelor istoriei. Totuşi, trebuie admis de la început ca postulat : „Nu poate fi 

judecată istoria de atunci exclusiv cu normele noastre de astăzi”, după cum spune Lucian 

Boia (2005: 283), cu referire la formele de antisemitism de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi 

din perioada interbelică. 

Dezideratul actual al detensionării relaţiilor între minoritarul pe diverse criterii şi 

majoritatea înţeleasă ca emanare a „normalităţii” se activează în multiplicarea centrelor, în 

relativizarea oricărei pretinse suveranităţi precum şi în empatizarea cu alteritatea percepută ca 

dublu noetic. Reverberaţiile globale, aspectul compozit al societăţii actuale precum şi 

propensiunea pentru o paradigmă pluralistă şi integratoare a societăţii impun o matematică 

diferită a raportului majoritarului cu minoritarul, prin comparaţie cu secolul al XIX-lea unde, 

în contextul consolidării naţiunilor, funcţiona în primul rînd principiul autoimpus al 

omogenităţii şi unităţii interne. 

Lectura articolelor eminesciene care gravitează în jurul chestiunii evreieşti învederează 

o mecanizare a jocului auto- şi al heteroimaginilor prin evanescenţa referentului istoric. Se 

impune prin urmare un recul temporal pînă la obiectul textelor eminesciene, aşadar pînă la 

paradigma istorică a sfîrşitului secolului al XIX-lea, trasată de cîteva coordonate esenţiale, 

precum: procesul, în desfăşurare, al consolidării statului român modern, creşterea prin 

imigraţie a numărului evreilor – majoritari în unele provincii româneşti, intervenţia puterilor 

europene în chestiuni de politică internă etc. 

Discursul eminescian privind chestiunea evreiască e mai ascuţit polemic atunci cînd 

iminenţa unor decizii internaţionale o impune, şi mai temperat în perspectiva soluţionării 

crizei. Imaginea evreului oscilează şi ea între aceste coordonate, virînd uneori înspre stereotip 

anacronic şi caricatură (imaginea cîrciumarului care otrăveşte băuturile), alteori racordîndu-se 

just la datele sociale si economice.  

Evreul imaginarului eminescian este configurat prin aglutinarea unor invarianţi din care 

se compune imaginea generică a străinului din illo tempore, la date concrete legate de 

individul proxim, dinăuntrul cetăţii româneşti. În  compunerea scenariului publicistic 
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Eminescu activează uneori forţe latente din cîmpul reprezentărilor supraistorice, decantînd 

imagini-stereotip asupra evreilor, agregate în Evul Mediu, rămase pe alocuri fără acoperire 

ontologică. Unele imagini, care joacă rolul conceptelor şi pun în mişcare angrenajul 

argumentaţiei eminesciene, prin descărcarea lor abruptă din imaginarul tradiţional, sînt 

susceptibile de a comporta sensuri imanente neintuite. Recursul la astfel de imagini 

specioase, supraîncărcate semantic, poate uneori să contrabalanseze direcţia generală a 

discursului generînd receptări devia(n)te. 

Dintre imaginile care se suprapun pentru a constitui reflexul imagologic al evreului real 

(evreul imaginarului eminescian), aceea a fenotipului, primul semnalizant al alterităţii, este 

cea mai puţin vehiculată de publicist, pentru că aspectele de care acesta este interesat nu sînt 

cele recurenţele biologice ci, conformaţiile economice. 

Considerate mărci de identificare etnică, barba şi perciunii rituali precum şi 

vestimentaţia austeră ar contribui la insularitatea evreilor în mijlocul naţiunilor în care 

pătrund prin imigraţie. Un demers spre o posibilă soluţionare crizei ar fi abandonarea 

elementelor care duc la diferenţierea alogenului de individul autohton. Naturalizarea evreului 

de curînd imigrat în ţară, substanţă a controverselor legate de articolul 7 al constituţiei , ar 

putea deveni act numai printr-o voluntară adeziune la valorile naţiunii în care aspiră să se 

integreze. Asimilarea la entitatea naţională românească presupune o etapă prealabilă de 

abandonare progresivă a însemnelor identitare ale evreului, de la mărcile corporale pînă la 

ocupaţiile economice şi mai ales limba, în vederea dispersării enclavei care ameninţă 

principiul unităţii şi al omogenităţii naţiunii: „Pentru a rămînea ceea ce sîntem, adecă 

români, pentru a ne îndeplini misiunea istorică pe care Dumnezeu ne-au încredinţat-o din 

ziua în care Traian împaratul a pus piciorul pe malul stîng al Dunării , trebuie să ţinem ca 

toţi să fie de nu români de origine, cel puţin pe deplin românizaţi” (Mihai Eminescu 1998: 

124). 

Într-unul din puţinele pasaje în care discursul vizează alteritatea biologică (Lucian 

Boia 2006: 130) este resuscitată, prin referire la un fenomen stradal din spaţiul Rusiei, 

imaginea simbolică a tăierii perciunilor şi a bărbii rituale a evreului: „Uşor se poate întîmpla 

[...] ca evreul austriecesc să se pomenească în mijlocul uliţei că i se taie cu de-a sila barba, 

perciunii şi poalele caftanului. Fericita Rusie” (Mihai Eminescu 1980: 157). 

Acest ritual se constituie însă într-o componentă imaginară reactivabilă, conservată de 

memoria colectivă, şi care, prin ambiguitatea ei, e interşanjabilă cu imaginea uciderii rituale a 

străinului: xenocidul. Rit ancestral atestat şi în spaţiul carpato-danubiano-pontic şi conservat 

de mentalitatea tradiţională chiar şi după ce încetează să mai fie practicat, sacrificiul de facto 

sau numai formal se aplică asupra străinului, perceput ca „om de rangul doi” (Andrei 

Oişteanu 2004: 411).  

Aceasta xenofobie atavică, dusă pînă la consecinţele ultime, şi care postulează 

ierarhizarea necesară a etniilor, supravieţuieşte în unele mentalităţi europene, ca reminiscenţă 

antropologică, determinînd calitatea de rang secund a oricărui evreu în raport cu exponenţii 

naţiunilor istorice. Publicistul afirmă, în acest sens: „să nu crează cineva că există în lume 

vreo putere care de dragul evreilor va pune în mişcare vreun soldat, că se vor primejdui 

oasele unui singur creştin pentru această rasă despreţuită din adîncul inimei de toate 

popoarele europene” (Mihai Eminescu 1980: 267); în alt articol fiind formulată interogaţia 

autoreferenţială: „Care însă din puterile europene ar fi plecată de a sacrifica un singur soldat 

pentru evrei?” (Ibidem: 84). 

Punerea involuntară în abis a unor astfel de reprezentări derivate este rezultanta 

descărcării unor forme deja încărcate de semnificaţii latente, distilate din experienţe şi 

convingeri imemoriale. Verbalizarea imaginii îi conferă o plusvaloare axiologică şi o 

retrimite în lume, reabilitată şi reactivată de prestigiul culturii scrise. 

Reaşezat în context, fragmentul îşi recapătă tonalitatea firească integrîndu-se în 



 

 

190 

argumentaţia logică a lui Eminescu, care îi suspectează pe reprezentanţii marilor puteri de 

ipocrizie atunci cînd invocă principiul umanismului pentru a justifica ingerinţele în politica 

internă a statului român. 

Unele articole recuperează autoimaginile-clişeizate ale toleranţei, ospitalităţii şi 

spiritului de sacrificiu, care ar imprima caracterul românului arhetipal. Publicistul admite şi 

exprimă cu convingere că: „intoleranţa religioasă n-a existat niciodată în România. Acest 

considerat este de prisos , pentru că-l ştiu nu numai copiii, ci pînă şi Alianţa izraelită , căreia 

nu-i place a-l şti. E dar curat zadarnic de a repeta acest adevăr pentru a suta oară. Catolici, 

protestanţi, calvini, armeni, lipoveni, turci şi în fine evrei, toate confesiile creştine şi 

necreştine, posibile şi imposibile, s-au bucurat pururea de cea mai mare toleranţă religioasă 

pe pămîntul nostru” (Ibidem: 56). În altă parte conchide: „ospitalitatea aceasta e atît de mare 

şi de întinsă încît nu numai că li se face loc evreilor , dar românii se curăţă în genere de pe 

faţa pămîntului, doi pentru unul, ca să-i lase noului cetăţean în perspectivă două pîni, nu 

una” (Ibidem: 68). 

Stereotipul ospitalităţii milenare a românului, demistificat şi de Lucian Boia ca 

sintetizînd o caracteristică atribuită în general ţăranului de pretutindeni, precum şi cel 

referitor la toleranţa religioasă absolută , sînt accesate în vederea plăsmuirii unei imagini uşor 

recognoscibile şi de către referentul discursului, menite să semnalizeze iminenţa pericolului 

demografic reprezentat de imigraţia masivă a populaţiei semite şi de proliferarea ei 

accelerată, pe care Eminescu o susţine prin date şi statistici. 

Autoimaginile românului au un contrapunct în heteroimaginile evreului speculant, 

corupător, abuziv şi imoral, ipostaziat cel mai des ca negustor, cămătar şi cîrciumar. 

Maniheismul imputabil uneori discursului îşi are originea în jonglarea cu imagini esenţiale, 

încetăţenite în vocabularul asociat  imaginarului, stereotipuri care de multe ori nu se 

constituie în reflectări ale lui res ci în simulacre ale sale. 

Imaginea devalorizantă a evreului –negustor şi cămătar are un referent istoric, plasat în 

trecutul medieval european, cînd demonizarea valorilor pecuniare şi mai ales a speculei 

printr-o dispoziţie papală a generat excluderea apriorică a creştinilor din acest domeniu al 

economicului si hegemonia temporară a evreilor, care nu erau vizaţi de interdicţie (Andrei 

Oişteanu 2004: 167). Imaginea negustorului şi a cămătarului este resemantizată de Eminescu. 

Se conservă însă în discursul publicistic, datorită imuabilităţii stereotipurilor, tocmai acest 

aspect al interdicţiei manipulării valorilor băneşti prin camătă şi uzură (dobîndă) de către 

creştini şi al disponibilităţii funciare a evreilor-eretici pentru aceste activităţi mercantile.  

Se compune scenariul invadării cetăţii, racordat la date empirice din epocă, susţinut pe 

toposurile exploatării şi coruperii morale a ţăranului , ale subminării puterii statale prin 

monopolul în varii domenii al păturii superpuse, care s-ar compune majoritar din populaţia 

semită. Agresivitatea comercială a  evreului din cetate este coordonată şi flancată de 

iniţiativele evreului din afara cetăţii, conjugate în emisfera Acţiunii izraelite, instanţă 

conspiraţionistă şi defăimătoare care ameninţă din exterior coeziunea internă a fragilei cetăţi 

româneşti. 

Imaginea învestita cu cel mai înalt grad de alteritate este însă cea a evreului dinăuntrul 

cetăţii, căci, fapt constatat şi de istoricul Lucian Boia, „proximitatea nu exclude alteritatea, 

uneori chiar o întăreşte” (Lucian Boia 2006: 123). Ostilitatea faţă de străin (acel hospes 

hostis) care mergea, în societăţile primitive, pînă la xenocidul ritual, şi ospitalitatea sine qua 

non a românului sînt două atitudini antinomice derivate din aceeaşi hologramă mentală a 

străinului ca etalon al alterităţii absolute. 

Condiţia alterităţii absolute a evreului (eretic, nomad) este dublată de stigmatul 

deicidului, proliferat în mentalităţile tradiţionale şi după ce destinul cultural al 

antisemitismului teologic părea să se fi încheiat, în secolul al XVIII-lea. 

Argumentele explicit economice ale atitudinii lui Eminescu faţă de evreu sînt plusate de 
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resursele imaginarului tradiţional. Imaginea uciderii lui Isus de către evrei, care în Evul 

mediu îşi diminuase potenţialul sugestiv prin supralicitare pe de o parte şi, pe de altă parte, 

prin mitologizarea scenariului neo-testamentar, conferă deicidului statutul de vină 

transcendentă, neimputabilă. 

Eminescu prezentifică o imagine care şi-a păstrat încă intactă disponibilitatea 

speculativă : aceea a fratricidului: evreii sînt „cei înfieraţi cu semnul lui Cain, cu semnul 

fratricizilor” (Mihai Eminescu 1989: 263). O crimă imaginară, imputată evreului imemorial 

ori cel mult celui generic, este substituită cu alta la fel de imaginară dar predispusă la 

reverberaţii în conştiinţa referentului. 

Eminescu, cu propensiunea sa pentru folclor, putea să aibă cunoştinţă de o legendă de 

largă circulaţie la acea vreme, consemnată şi de Alecu Russo în Amintirile sale, care tratează 

primul omor din istoria omenirii, înfăptuit de un evreu antropofag: Cain (Andrei Oişteanu 

2004: 400). De asemenea, contemporanii încă vibrau la acuza de infanticid ritual, imputată 

des evreilor reali la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi degenerată adesea, în tot spaţiul european, 

în discriminări, persecuţii şi , in extremis, chiar în pogromuri. 

Antisemitismul teologic, care teoretic a încetat să fie manifest cu secole în urmă, este 

resuscitat, cel mai probabil involuntar, prin activarea unei variaţiuni pe tema deicidului şi prin 

crearea unei polarizări extreme nu între evrei şi români, cum ar fi de aşteptat, ci între evrei şi 

creştini, substituţie care susţine eşafodajul teologic. 

Circulaţia legendei amintite precum şi existenţa unui orizont de aşteptare legat de crima 

rituală pe care un evreu este virtual capabil de a o transforma în act, tensionează 

resemantizarea deicidului ca fratricid , aptă de a genera reacţii de feedback social. Publicistul 

încorporează acest „agregat mitoid” (Daniel-Henri Pageaux 2000: 94) scenariului invadării 

cetăţii, retrimiţîndu-l în imaginarul colectiv cu forţe recîştigate. 

Într-un alt articol, Eminescu dezbate fenomenul imigraţiilor si al proliferării evreilor în 

spaţiul românesc: evreii , „ca rasă străină ne-au declarat război pe moarte, întrebuinţînd în 

locul cuţitului şi pistolului băuturi falsificate cu otrăvuri”. În acest context, se impune 

interogaţia: „Este utilă, este necesară o rasă care, direct sau indirect, îţi nimiceşte poporul?” 

Indicatorii demografici sînt aduşi în sprijinul ideii că „Dacă s-au înmulţit şi creştinii în oraşe 

e mai numai acolo unde nu există evrei deloc sau puţini [...] Încolo,în oraşe unde or fi evrei 

mulţi, populaţia urbană se stinge ca prin minune” (Mihai Eminescu 1989: 150). O 

coordonată veridică şi totodată îngrijorătoare a socialului: creşterea demografică a evreilor în 

raport cu scăderea natalităţii populaţiei autohtone , surprinsă în argumentaţia preponderent 

justă a discursului, deviază în imagistica fratricidului. O vină simbolica atribuită evreului 

generic este extinsă asupra întregii comunităţi evreieşti, prin urmare asupra evreului real, 

culpabil de a-şi fi ucis, de facto, fraţii români. 

Logica deterministă a argumentării eminesciene este minată de încrucişările prolifice 

dintre gîndire şi imaginar. Raţiunile economice şi fiziocrate ale antisemitismului de 

conjunctură sînt  secundate de stereotipuri etnice de largă circulaţie. Imaginea evreului real se 

îndepărtează progresiv de obiectul său , mai întîi prin înscrierea într-un scenariu publicistic, 

prin verbalizare deci, apoi prin distanţarea temporală de elementul istoric , nu în ultimul rînd, 

prin dinamismul acelor imagini supraîncărcate de sens, care au fost descărcate din imaginarul 

tradiţional. 
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MARCELA-OANA ILIE 
Anul IV, Craiova 

Modelul kantian. Asimilare şi literaturizare 

Prezenta lucrare este structurată în trei capitole: I. Descoperirea lui Kant (ca 

perspectivă biografică); II. Traducere şi comentarii; III. Literaturizare. Ne propunem să 

revelăm atît influenţele, care au atras atenţia criticii române (în poezii ca Scrisoarea I, Glossa 

sau Cărţile – una dintre poeziile eminesciene postume puţin comentată –, în nuvela fantastică 

Sărmanul Dionis, şi în cea filosofică, Archeus), dar mai ales acele influenţe despre care s-a 

vorbit foarte puţin, prezente în paginile Fragmentariului. Lucrarea îşi propune să evidenţieze 

şi o latură mai puţin analizată de hermeneuţi: calitatea de traducător a poetului. 

Primul capitol îşi propune să urmărească acele aspecte emoţional-intelectuale, care l-au 

determinat pe Eminescu să opteze pentru filosofia lui Kant, care, se pare ar fi constituit şi 

subiectul ipoteticei sale teze de doctorat şi importanţa pe care poetul român a acordat-o 

filosofului german.  

I. Descoperirea lui Kant (ca perspectivă biografică) 

În anul 1874, cînd Eminescu are o corespondenţă în limba germană cu Titu Maiorescu 

privind trecerea doctoratului spre a ocupa catedra de filozofie la Universitatea din Iaşi. 

Eminescu nu se considera pregătit să ţină prelegeri universitare; putea face comentarii de 

texte din Schopenhauer şi Kant, începe traducerea tratatului lui Kant, Critica raţiunii pure. 

Poetul amînă astfel susţinerea doctoratului la Berlin optînd pentru Jena, pretext faţă de 

Maiorescu pentru întreruperea studiilor universitare. 

Semnificativă în acest sens este scrisoarea din 5 februarie 1874 a lui Eminescu 

destinată lui Maiorescu, (de la Charlottenburg) unde poetul mărturisea: „Kant mi-a căzut în 

mînă relativ tîrziu, Schopenhauer de asemenea; ce-i drept îi cunosc, însă renaşterea intuitivă 

a cugetării lor în mintea mea, cu specificul miros de pămînt proaspăt a propriului meu suflet, 

nu s-a desăvîrşit încă. La Viena am stat sub influenţa nefastă a filozofiei lui Herbart, care 

prin natura ei te dispensează de studiul lui Kant... Metafizica schopenhaueriană este corectă 

atunci cînd împarte lumea în voinţă şi reprezentare. Lucru în sine, întrucît nu poate fi 

cercetat nici prin percepţie interioară, nici prin una exterioară, trebuie lăsat în pace”. 

Într-o altă scrisoare din 15 februarie, destinată tot lui Maiorescu, Eminescu scria: „O 

docenţă liberă, deci privată relativă la prelegerile asupra unui teren absolut mărginit din 

filozofie, de pildă special din aceea a lui Kant şi Schopenhauer, aşa cum e expusă în scrierile 

lor respective, aş fi îndrăznit s-o iau asupra mea”. 

Mai tîrziu, în scrisoarea cître I. Slavici, din 20 septembrie 1877 (adresată din Iaşi): „A 

propos de Trendelenburg şi Maiorescu. Deosebirea între pasajele citate de mine în Convorbiri 

e foarte mare. Cea mai înaltă abstracţiune a intuiţiunii a lui Trendelenburg este esse copulativ, 

verbul auxiliar, nu existere al lui Maiorescu“ Se poate adăuga aici şi precizarea: „Toată 

viziunea lui Kant - solidară cu cea a omului modern - este una de laborator... Este un univers 

al apriori-ului, spune Kant, iar apriori-ul nu trebuie înţeles aci ca anterioritate în timp, ci 

anterioritate de fundamentare”. Eminescu a simţit din plin strămutarea aceasta a lucrurilor 

într-una a apriori-ului - care nu e altceva decît conţinutul lui al transcendentalului. 

Incontestabil, înţelegerea unor probleme ca „lucru în sine“ şi distincţiile dintre 

„transcendental“ şi „transcendent“ la Kant, sensul copulativ şi cel existenţial al lui esse, 

precum şi adoptarea unor rezerve de fond faţă de filozofiile ce dominau climatul cultural în 

care s-a format Eminescu devin teme filosofice care îl captivau pe Eminescu. Călinescu avea 
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astfel dreptate afirmînd: Eminescu „a fost în stare indiscutabilă de a avea cunoştinţe 

temeinice de filozofie. Scrierile lui teoretice, însemnările, totul, în sfîrşit, dezvăluie un om apt 

să priceapă şi să mînuiască abstracţii oricît de înalte”. 

În viziunea lui Kant, cunoaşterea se întemeiază pe experienţe subiective, produse de 

entităţi externe care afectează simţurile. Ceea ce este astfel perceput în mod pasiv se preface 

în cunoaştere, fiind perceput după anumite principii formale ale înţelegerii. Aşadar 

receptivităţii pasive, senzoriale, îi urmează activitatea mentală. Ceea ce este efectiv prezent 

pentru noi în sens empiric este denumit aparenţă. Ceea ce se intuieşte prin intermediul 

aparenţei nu constituie lucrurile aşa cum sînt în sine, ci doar lucrurile aşa cum ne apar ele în 

virtutea modului nostru de a le cunoaşte prin prisma experienţei. 

Constantin Noica, sesizează implicarea mai mult emoţional-afectivă decît cea cognitivă 

a poetului şi comentează influenţa kantiană asupra autorului român cu referire la întreaga 

operă eminesciană: atît la acele realizări filosofice cît şi la cele literare. 

„Puternica emoţie pe care o va fi resimţit Eminescu, încă din primul ceas al întîlnirii cu 

noutatea kantiană, apare în toată nobleţea ei, aci. Chiar dacă expresia trimite dincolo de 

filosofie, ca formulări literare de altminteri atît de reuşite, nu se va putea spune totuşi, nici 

măcar pe baza unui asemenea loc, că Eminescu înţelegea greşit sau răstălmăcea pe Kant. În 

particular, trebuie subliniat că subiectivitatea şi «idealitatea» spaţiului ori timpului, la Kant, 

nu pot fi înţelese ca subiectivism psihologic şi nu pot autoriza viziunea unui timp arbitrar, pe 

care o pun în joc Sărmanul Dionis sau alte pagini din Eminescu” (C. Noica în Ramuri, 15 

aprilie 1968). 

Afirmaţia filosofului român pare a se valida pe deplin atunci cînd luăm contact cu una 

dintre notaţiile eminesciene din Fragmentarium..., unde sînt analizate noţiunile de spaţiu şi 

timp şi unde, Eminescu dovedeşte o mai mare concentrare a gîndurilor şi o mai mare coerenţă 

în expunerea lor. Explicarea conceptelor kantiene reprezintă, în mod evident, şi un prilej de 

elogiere a filosofului german, pentru capacităţile sale intelectuale: „Kant – cel mai profund 

dintre muritori, a descoperit că spaţiul ca mărime este pururi egal cu sine însuşi, că orice 

parte am lua din el, aceasta e determinată în mod apriori de inteligenţa noastră, atît în 

privirea mărimii ei, cît şi în privirea raportului cu restul spaţiului. Tot astfel se-ntîmplă cu 

timpul. Deşi închipuindu-ni-l ca infinit, fiece parte a lui determină tot trecutul şi tot viitorul. 

E o linie de demarcare între ceea ce a rămas îndărăt şi ceea ce se va-ntîmpla înainte. În 

privirea cauzalităţii el rămîne mai obscur” (Mihai Eminescu 1981: 356). 

În viziunea altor comentatori, cum este, de pildă, Al. Oprea, „descoperirea lui Kant a 

însemnat, totodată, (pentru Eminescu), o depăşire a lui Schopenhauer, o întoarcere spre 

bazele primordiale ale filozofiei moderne“. 

În esenţă deci, şi o discuţie sub genericul „Eminescu şi filozofia” trebuie să aducă 

laolaltă cultura filozofică a poetului, asimilările specifice ale marii creaţii teoretice şi 

reinterpretarea acestora în universul poetic eminescian în genere, în ceea ce G. Călinescu 

proiecta ca „universul poeziei“ în speţă. Şi aici punctele de referinţă se deschid deja prin 

Opera lui Mihai Eminescu a lui G. Călinescu şi se fixează prin editarea manuscriselor, a 

însemnărilor, traducerilor. 

Remarcabil este deci, încă o dată, modul în care Eminescu încearcă, printr-un lăudabil 

efort propriu, să realizeze o sinteză autentică pornind de la lecturile şi problemele ce îl 

frămîntau, pentru a da de gîndit finalmente cititorului în marginea unor aserţiuni făcute pe un 

ton dintre cele mai personale. 

La Eminescu cele citite sau gîndite nu sînt doar nişte „coji” ce rămîn undeva, în 

„hambarul memoriei”, ci „seminţe de lumină” trecute într-un mod autentic prin propria sa 

cugetare, astfel încît astăzi revenim încă la ale sale „toate vechi şi nouă toate” poeme sau 

povestiri cu o mirare în continuare vie: sensurile posibile ale acestora sînt încă departe de a fi 

epuizate. 
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II. Traducere şi comentarii 

Una dintre laturile creatoare eminesciene mai puţin analizate şi comentate este aceea de 

traducător. Eminescu făcuse o adevărată pasiune pentru realizarea traducerilor. Majoritatea 

traducerilor lui Eminescu sînt din germană şi, alături de textele redactate în germană, ele sînt 

cel mai bun document privitor la gradul cunoaşterii limbii germane de către poet. 

Vom comenta mai departe, paginile traduse de romanticul român din Critica raţiunii 

pure. Acestea se regăsesc în manuscrisul 2258, care începe cu pagini întregi dintr-un glosar, 

în care Eminescu fie notează originea greacă a cîtorva cuvinte, stabileşte sensul unor cuvinte 

mai rare, fie încearcă aşa cum face deseori să găsească echivalentul german al unor expresii 

româneşti sau invers. Indiferent de impresia care te pătrunde atunci cînd realizezi primul 

contact cu traducerea eminesciană, poţi uşor observa că este o traducere realizată la obiect, 

tehnică, şi căreia autorul intenţionează sa-i dedice o mare parte de timp. Dacă însă excludem 

ideea realizării acestei traduceri în vederea eventualului doctorat pe care Eminescu intenţiona 

să-l dea, putem totuşi constata o altă intenţie a lucrării întreprinse: uzul şi valoarea sa pentru 

publicul interesat si iubitor de filozofie. Dar acest lucru nu înseamnă că Eminescu se gîndea 

la publicarea traducerii în Convorbiri şi faptul este cu atît mai mult confirmat cu cît se pare că 

nici cei de la Junimea nu ştiau de munca susţinută realizată de unul dintre membrii lor (Cf. 

Constantin Noica, prefaţă la Mihai Eminescu 1975: XXIII). 

Dacă însă, analizezi traducerea în profunzimea ei poţi observa că aceasta nu a fost 

gîndită în realizarea ei pentru public. Deşi este o traducere fidelă a textului kantian original 

(„rînd cu rînd”, cum opina Noica), totuşi multe titluri de capitole nu sînt traduse complet, 

altele sînt omise; variantele de traducere puse uneori în paranteză, alteori deasupra şi 

neşterse, sînt numeroase. Întîlnim, de asemenea, cuvinte germane intercalate în textul tradus, 

Eminescu nu păstrează sublinierile lui Kant sau procedează invers, dovedind o atenţie 

deosebită acordată demersului întreprins. Traducerea nu este calchiată după text, Eminescu 

realizînd o răsturnare a topicii germane. Este demonstrat astfel efortul, gîndit conştient şi 

deplin asumat al modului cum este realizată traducerea excluzîndu-se total mecanicizarea 

actului interpretativ. Formulările tind totuşi să rămînă cît mai fidele posibil textului original. 

Adeseori cursivitatea expunerii este sacrificată în favoarea exactităţii textului şi orice 

preocupare stilistică de natură exterioară este neglijată total. Eminescu recepţionează mesajul 

kantian iar „pietatea” cu care încearcă să-l redea în „limba noastră proastă românească” 

(Constantin Noica 1975: 30-47). este de-a dreptul remarcabilă pentru un om care nu este 

filosof propriu-zis, ci doar creator de filozofie. 

Însă, observăm la Eminescu şi un fenomen de-a dreptul interesant, care confirmă 

vocaţia puternică a acestuia de poet şi nu de traducător: el traduce unul şi acelaşi cuvînt în 

diverse moduri. Este evident faptul că, atunci cînd se realizează o traducere (şi mai ales una 

ştiinţifică) ideal este să păstrezi pentru un termen străin, pe cît se poate, un singur echivalent. 

Dar Eminescu, aşa cum observa Noica, „gîndeşte” cuvîntul de fiecare dată, în funcţie de 

context, şi dă astfel, nu chipul stabil al cuvîntului, ci imaginea dramatică a gîndului. 

Termenii germani sînt făcuţi, desfăcuţi, regîndiţi şi uneori, reinventaţi în limba noastră.  

Pentru a ilustra un caz concret, atunci cînd vorbeşte de „judecată”, Eminescu alege să redea 

acest cuvînt şi concept prin trei sinonime, folosind chiar şi arhaisme: de pildă, judeţ; alteori 

foloseşte latinisme şi spune judiçiă (pluralul de la judicium), şi doar foarte rar (după ce 

Maiorescu îşi publicase Logica sa) Eminescu optează şi pentru folosirea termenului de 

judecată. Totuşi o incertitudine există, ne putem întreba de ce a ales Eminescu utilizarea a 

doi, dacă nu chiar a trei termeni, acolo unde toţi traducătorii au ales unul singur (pentru a cita 

doar un singur exemplu, Maiorescu), şi unde însuşi Kant punea în joc un singur termen? 

Probabil că natura poetică atunci cînd a optat pentru o sinonimie dezvoltată a avut în vedere 

natura semantică diferită a termenului de judecată, deoarece acesta poate fi înţeles atît în sens 
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juridic, cît şi în sens filozofic.  

Concluzia formulată de Constantin Noica asupra acestui aspect, intens comentat şi 

criticat, este aceea conform căreia „ne aflăm în faţa unei traduceri care pune gîndirii 

filosofice problemele cele adevărate, şi le pune cu îndrăzneală şi consecvenţă”. 

Pentru a demonstra însă, creativitatea şi unicitatea traducerii eminesciene este 

suficientă realizarea unei comparaţii între maniera în care Eminescu alege să echivaleze 

cuvîntul german durchgänging şi echivalentele alese de traducătorul ediţiei din 1930. În timp 

ce primul dezvoltă o serie de sinonime, adecvate contextului, cel de-al doilea optează pentru 

simplificare şi generalizarea unui singur termen: desăvîrşit. 

La Eminescu: În traducerea din 1930: 

 general neîntrerupt 

 pertranspectiv desăvîrşit 

pertraversant desăvîrşit 

inesceptant desăvîrşit 

în genere întotdeauna 

fără excepţie integral 

peste tot cu desăvîrşire 

continuu desăvîrşit 

Cel care va scrie primul (1906) despre această traducere este I. Rădulescu-Pogoneanu, 

(articolul Kant şi Eminescu. Traducerea, Criticii raţiunii pure), publicat în, Convorbiri 

literare în 1906 (21, p. 535—540), autorul întrebîndu-se ce l-a determinat pe Eminescu să 

realizeze această traducere şi considerînd-o chiar „un capriciu de poet”. Autorul articolului se 

întreabă cum a putut Eminescu folosi o limbă atît de ciudată şi nesigură, „părînd astfel că se 

întoarce la o fază anterioară a culturii sale”. Traducerea eminesciană va fi publicată pentru 

prima oară în ediţia Cuza, în 1941, dar cu erori de transcriere şi tipar, cu „schimbări 

inacceptabile şi fără comentariile necesare”(Ibidem: 30-47). 

Traducerea realizată de autorul român este una cu un profund caracter personal. 

Eminescu l-a întîlnit în singurătatea şi cu singurătatea sa pe Kant. 

Poetul român dovedeşte familiaritatea pe care o are în ceea ce priveşte conceptele 

fundamentale ale filosofului german şi încearcă o explicitare a lor.  

„[…] din criticismul lui Kant eliberarea minţii de sub dogmele unilaterale ale religiei pe 

de-o parte, a materialismului brutal pe de alta, dar rezultate pozitive despre „fiinţa lumei sau 

lucrul în sine” nu conţine nici filosoful cel mai adînc. Simţurile omului nu sînt făcute decît 

pentru calităţile lucrurilor, adică viind în atingerea mediată sau imediată c-un obiect într-un 

mod hotărît, lăsînd cu totul nedezlegată, cestiunea dacă acele calităţi sînt inerente lucrurilor. 

Căci simţurile produc fiecare din ele o serie de fenomene oricare ar fi impulsul” ( Mihai 

Eminescu 1981: 62). 

Procedînd la explicarea conceptelor filosofice utilizate de Kant în demersul său 

gnoseologic, Eminescu înţelege cauzalitatea în acord cu propria sa fiinţă poetică predispusă 

realizării metafizicii şi corelează conceptul cu cel de asociere a ideilor şi cel de timp. Înţelesul 

acestei observaţii eminesciene este unul destul de încurcat şi schematic: „Cauzalitatea joacă 

în asociaţiune o rolă. Sînt idei aprioricea asociaţiunii. Sînt schemate. Kant le-a luat în 

privire. De ex. consecuţiunea în timp. În totul cursul este o ordine. Necesitatea 

transcedentală a asociaţiunii ideilor. Este o ordine sigură. Este activă. Este compasul şi 

orientarea noastră proprie” (Ibidem: 95). În viziunea eminesciană, cauzalitatea este asociată 

mişcării: „Cauzalitatea lui Kant e mişcarea – dar cea absolută. Pentru ea stă asemenea 

principiul independenţei absolute; ea nu devine măsurabilă decît după ce ne-o închipuim ca 

o cantitate determinată” (Ibidem: 364).  

De altfel, în cadrul unui alt manuscris (2258), la pagina 114 găsim un comentariu (de 

fapt sînt trei comentarii, dar două dintre ele sînt notate cu litere gotice şi nu au putut fi 
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descifrate de experţi) eminescian realizat pe baza unui text fundamental din Kant: 

„Reprezentaţia e un ghem absolut unul şi dat simultan. Resfirarea acestui ghem simultan e 

timpul şi ─ esperienţa. Sau şi un fuior, din care toarcem firul timpului, văzînd numai astfel ce 

conţine. Din nefericire atît torsul cît şi fuiorul ţin într-una. Cine poate privi fuiorul 

abstrăgînd de la tors, are predispoziţie filosofică”. 

Această interpretare, la fel de frumos formulată literar ca şi textul original, doreşte 

sublinierea ideii că timpul este cu adevărat activ în „a face ţesătura lumii”. Ai putea crede că 

pentru Eminescu timpul este în mod total şi absolut rezultatul reprezentaţiei. Dar acel „din 

nefericire atît torsul cît şi fuiorul ţin într-una” este menit să sublinieze faptul că nu 

reprezentaţia omului este cea care dispune şi hotărăşte timpul, ci ea însăşi stă sub legea 

timpului. Filosofia înseamnă pentru natura romantică română, a putea privi timpul în 

transcendental şi nu în real.  

Eminescu explică filosofia kantiană folosind conceptele hegeliene de teză şi antiteză: 

„În teză se ia spaţiu, timp, cauzalitate ca mărimi determinate. În antiteză ele se iau ca mărimi 

infinite. În amîndouă Kant are dreptate. Se-nţelege că o cantitate dată de spaţiu are un α şi un 

ω – are început şi sfîrşit. Se-nţelege că o cantitate dată de timp are început şi sfîrşit. 

Asemenea se-nţelege că o mărime de timp pusă infinit – nu are început şi sfîrşit. Şi la 

celelalte tot aşa” (Ibidem: 357). 

Marele merit al filosofului german este acela de a fi pus capăt unei vechi dispute 

filosofice. El a avut rolul unui mediator care a găsit soluţia menită să reconcilieze doctrina 

idealistă cu cea materialistă: „Plato a adus idealismul în lume, a adus o chestiune asupra 

căreia s-au certat secolele evului mediu, luptă căreia i-a pus capăt Kant, cu critica raţiunii 

pure – adică chestiunea dacă noţiunile sînt ceva real sau nu” (Ibidem: 170). 

Personalitatea umană şi intelectuală a lui Kant este comparată cu cea a lui Laplace: 

„Două mari spirite în adîncimea lui înrudite – ca două izvoare care, pornind de la înălţimi 

egale, acolo unde răsar din pămînt îşi şi aruncă raz de apă la înălţimi egale. Kant şi Laplace” 

(Ibidem: 616). 

Eminescu manifestă un vizibil interes nu numai pentru ideile filosofice ale lui Kant, dar 

şi pentru cele estetice, întrucît într-un articol de-al său (Echilibru, 1870) îl citează pe filosoful 

german dovedind nu numai o cunoaştere temeinică a principiilor transcedentale, ci şi a 

viziunii estetice kantiene din opere mai puţin cunoscute, precum Kritik der Urtheilskraft. 

Eminescu oferă definiţia kantiana a ridicolului, care reprezintă în viziunea gînditorului 

german risipirea spontană a unei aşteptări mari într-o nimicnicie întreagă. 

Unitatea societăţii cu natura e demonstrată şi prin viziunea kantiană subiectiv-

idealistă, împărtăşită de poet. Eminescu consideră că adevărata existenţă începe o dată cu 

apariţia subiectului cunoscător sau epistemologic. Poetul nu-şi imaginează cum s-ar putea 

cugeta despre fiinţă, dacă n-ar exista purtătorul gîndirii – subiectul. În fragmentul O lume 

fără subiect, gînditorul român nota: „În definitiv, întreaga lume e atît de strîns concrescută 

cu lumea subiectului, e într-aşa măsură unul şi acelaşi lucru, încît dacă se face abstracţie de 

microcosmos, macrocosmosul dispare şi devine nimic. Se va spune că nimicul este şi el o 

reprezentare: aceasta însă nu este deloc cazul căci nimicul nu e decît nimic, deci nu este nici 

o reprezentare. Nimicul este termenul propriu pentru lucrul în sine. Nimicul este pur şi 

simplu nimic”. Această formulare eminesciană, pare mai degrabă o articulare a unei idei 

asemănătoare viziunii nietzscheiene de a defini şi imagina lumea. 

 Filosofia şi gîndirea kantiană sînt tratate şi explicate de Eminescu şi într-un articol 

(Prelegerile Junimii) al acestuia apărut în Curierul de Iaşi (6 februarie, 1877). Alteori, 

literaturizarea motivelor filosofice apare relaţionată cu notaţii ştiinţifice. Analogia 

eminesciană între Kant şi un ceasornicar semnificativă. Articolul este menit să întregească 

imaginea filosofiei gînditorului german conturată în filele manuscriselor: „Kant conchide că 

în sine lumea ne rămîne necunoscută şi nu avem înainte-ne decît rezultatul propriului nostru 
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aparat al cugetării: că creierul este o oglindă care reflectează lumea într-un mod atît de 

propriu încît nimeni nu este îndreptăţit de a judeca de la legile cugetării sale la legile, care 

domnesc Universul. Astfel el desface ca un ceasornicar întreg aparatul cugetării şi arată că 

esperienţa nu este nimic decît analizarea unor reacţiuni ale sistemului nostru nervos”. 

În concluzie am putea spune că în cazul lui Eminescu s-a reiterat ceea ce s-a întîmplat 

în Italia cu Dante, devenit ,,cripta tuturor înţelepciunilor omeneşti”, „începutul şi sfîrşitul 

oricărei discipline”. 

III. Literaturizarea 

Eminescu demonstrează încă o dată puternica vocaţie de poet substituibilă celei de 

filosof, întrucît, comentariul filosofic devine un mic poem în proză. 

„Da! Orice cugetare generoasă, orice descoperire mare purcede de la inimă şi apelează 

la inimă. Este ciudat, cînd cineva a pătruns odată pe Kant, cînd e pusă pe acelaşi punct de 

vedere atît de înstrăinat acestei lumi şi voinţelor ei efemere, mintea nu mai e decît o fereastră 

prin care pătrunde soarele unei lumi nouă şi pătrunde în inimă. Şi cînd ridici ochii te afli într-

adevăr în una. Timpul a dispărut şi eternitatea, cu faţa ei cea serioasă, priveşte din fiece lucru! 

Se pare că te-ai trezit într-o lume încremenită în toate frumuseţile ei şi cum că trecere şi 

nascere, cum că înfierea şi pieirea ta înşile sînt numai o părere. Şi inima numai e în stare a te 

transpune în această stare. Ea se cutremură încet din sus în jos asemenea unei arfe eoliene, ea 

este singura ce se mişcă în această lume eternă. Ea este orgoliul ei” (Mihai Eminescu apud 

Constantin Noica 1968). 

Kant şi Scopenhauer reprezintă etaloane constante în istoria filosofiei, iar opiniile celor 

doi legate de capacităţile intelectuale (dar, mai ales de limitele gîndirii umane), converg: 

„Pe lîngă acei metafizicieni cei mai însemnaţi, ai evului nou Kant şi Schopenhauer, sînt 

uniţi în părerea, că creierul omului nu e făcut pentru cestiuni metafizice. Ea nu va ieşi 

niciodată din stadiul încercării şi asemenea pietrei filosofale, ea va da naştere la teorii 

roditoare pe alte terenuri, nu pe acela al metafizicii chiar”. 

Influenţele kantiene se pot observa şi în nuvela eminesciană reprezentativă pentru 

specia fantasticului, Sărmanul Dionis. În nuvela sa, Eminescu combină magia şi frumuseţea 

mitului cu rigurozitatea şi supleţea ideilor filosofice preluate de la Kant şi Schopenhauer  

În prima etapă Dionis îşi asumă universul cărţilor ca formă a spiritualizării absolute. 

Convins că timpul şi spaţiul (kantienele forme pure apriorice ale intuiţiei sensibile) sînt strict 

subiective, iar cauzalitatea (singura categorie păstrată de Dionis ─ în spirit schopenhauerian 

─ din lunga serie a categoriilor kantiene) acţionează simultan la nivel noumenal şi pare doar a 

acţiona consecutiv pentru percepţia noastră modelată temporal, Dions ştie că „în faptă lumea-

i visul sufletului nostru”. Şi dacă am găsi un procedeu de a re-programa, conştient şi voit, 

„visul sufletului nostru”, am putea modifica, după dorinţă, cadrul spaţio-temporal al acestui 

vis şi am putea schimba „această ordine a realităţii” cu o alta, pe care n-o simţim străină şi 

ostilă. Şi Dionis, ultimul avatar al magului Zoroastru, găseşte (ca o moştenire legitimă a 

prototipului), acest procedeu, care este magia. 

În Sărmanul Dionis avem conturate şi două viziuni ale geniului uman: în sens kantian, 

ca originalitate exemplară şi în sens schopenhauerian, drept capacitate de a se elibera de sub 

imperiul voinţei, contemplînd lumea în mod imparţial; elementul caracteristic al celor două 

definiţii constituindu-l acela că geniul se defineşte prin participarea sa la absolut. Concluzia 

lui Kant în Critica Raţiunii Pure privind condiţia geniului într-un stil poetic: „Pămîntul 

nostru e mai sărac în genii decît Universul în stele fixe şi mai lesne se naşte în văile 

nemăsurate ale chaosului un nou sistem solar, decît pe pămînt un geniu” coincide cu cea 

notată de Eminescu în caietele sale, (manuscrisul 2255), observîndu-se astfel impactul 

filosofiei kantiene asupra autorului român şi cum ultimul a încercat o re-gîndire a textului 
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original în limba sa (Mihai Eminescu 1981: 178). 

 În termeni kantieni, geniul îşi datorează intuiţia, nu experienţei ce este aposteriori, ci 

“raţiunii pure” ce este apriorica. Apriorismul intuiţiei este prezent la Kant în intuiţia spaţiului 

şi a timpului considerate „formele ordonatoare ale sensibilităţii”. Eminescu în Sărmanul 

Dionis afirma: „…În faptă lumea-i visul sufletului nostru. Trecut şi viitor e sufletul meu ca 

pădurea într-un sîmbure de ghindă, şi infinitul asemene, reflectarea cerului înstelat într-un 

strop de rouă”. Arta romantica eminesciană depăşeşte viziunea lui Leibniz asupra spaţiului ca 

„ordine a coexistentelor posibile”, operînd cu categoria spaţiului estetic ca proiecţie a 

fanteziei si sentimentului. Intuiţia spaţiului real e de fapt intuiţia unui spaţiu transcendental, 

sideral. Immanuel Kant statua, la rîndul său, că, prin intermediul geniului, „natura dă reguli 

artei” . Aşadar, geniul se află pe calea regală a cunoaşterii, însă direcţia sa morală este una 

incertă. Colos intelectual sufocat de veşmîntu-i biologic, el dispune de o gîndire în act şi de o 

moralitate în potenţă. În cazul său se verifică dramatic maxima: „L’enfer c’est l’autre”. 

Kant este citat de către Eminescu şi în una din nuvelele sale filosofice, mai puţin 

comentate de către critica literară. Poetul român îl aminteşte aici pe Kant pentru a conferi 

forţă şi amploare demersului său demonstrativ, opunîndu-l unui gînsac: „Care-i adevărul? 

(Cel văzut de un gînsac sau cel abia întrevăzut ca printr-o negură, de Kant ?) Într-adevăr 

iată un lucru ciudat. Cel dintîi deosebeşte lămurit grăunţele de porumb de prundul galben, el 

noată cu siguranţă pe apă, măsură cu ochiul distanţele ce le poate ajunge şi nu-i fără 

oarecare înduioşare în faţa unei gîşte în epoca virginităţii. Cel de al doilea uită să mănînce, 

voind să sară peste o groapă cade în mijlocul ei, iar frumuseţile virginale sau nevirginale 

trec pe lîngă dînsul fără ca el să-şi fi ridicat ochii”.  

Nuvela filosofică Archaeus mai puţin citată de hermeneuţii eminescieni reprezintă şi ea 

un reper important, unde se poate observa influenţa filosofului german asupra poetului 

român. Archaeus - cel eminescian de această dată ─ nu este în fond altceva decît „lucrul în 

sine” în căutarea căruia s-a împotmolit Kant. Sinteza pe care Eminescu o încearcă este fără 

îndoială memorabilă. El pleacă doar de la, însă nu se opreşte la gînditorul din Königsberg, 

trece apoi prin Paracelsus, făcînd şi un mic excurs în universul kabbalistic, pentru a puncta în 

final prin determinarea – atît cît limbajul o poate face – „lucrului în sine”, pe care el îl 

numeşte Archaeus, prin acest termen pe care în mod evident îl preia de la Paracelsus, 

atribuindu-i însă o valoare mai largă (nu sînt excluse anumite influenţe din gîndirea lui 

Spinoza, „il filosofo ebreo”, la rîndul său marcat în mod evident de către mistica iudaică de 

sorginte kabbalistică, pornind de la Maimonide). În gnoseologia paracelsiană, termenul de 

Archaeus are un rol precis, bine delimitat, nefiind în fond decît unul din elementele care 

contribuie la precizarea sistemului gîndirii şi cunoaşterii sale. La Eminescu însă, acest termen 

are deja un sens mai larg, care în mod evident îl implică pe cel preluat de la Paracelsus, de la 

care acesta în fond pleacă, fără a se opri însă aici. 

Eul liric eminescian poetizează ideile filosofice kantiene. Este împrumutată ideea de 

timp şi spaţiu ca forme ale cunoaşterii omeneşti, dar ale cărui categorii le reduce la una 

singură: cauzalitatea. El reia aceeaşi problema a raporturilor între cunoaşterea noastră şi 

realitatea obiectivă, dar ajunge la o soluţie diferită de aceea a maestrului. În formele 

accesibile cunoaşterii omeneşti, lumea nu este altceva decît reprezentarea mea (Die elt ist 

menine Vorstellung), declara el într-o formulă pregnantă. Aceasta înseamnă reducerea întregii 

existenţe la planul unic al subiectivităţii. Problema s-ar putea pune dacă în esenţă lui 

subiectul aparţine el însuşi aceleiaşi lumi autonome în raport cu obiectul cunoscut. 

Lucrurile stau cu totul altfel; subiectul aparţine el însuşi aceleiaşi lumi fenomenale pe 

care o supune procesului de cunoaştere, ceea ce însemnează ca între subiect şi obiect nu 

exista o diferenţă de esenţă atît piatra supusă cercetării cît şi savantul care o cercetează sînt 

transpunerea în lumea fenomenală a unei realităţi ce se află dincolo de ei. Realitatea aceasta, 

care pentru Kant cădea în afara determinabilului, este pentru Schopenhauer mai puţin 
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enigmatică. Ea este voinţa. Între lumea reala a voinţei şi aceea a aparenţelor fenomenale se 

află un abis, peste care Schopenhauer întinde totuşi o punte. Această punte o alcătuiesc ideile, 

pe care el le înţelege în sensul în care ele erau înţelese în antichitate de Platon. 

În Scrisoarea I, cea pe care Dumitru Vatamaniuc o considera ca fiind adresată 

filosofilor, omul – în ipostaza genialităţii ─ apare ca un savant în care a fost recunoscut, cum 

se ştie, Immanuel Kant, „bătrînul dascăl cu-a lui haină roasă-n coate... Uscăţiv aşa cum este, 

gîrbovit şi de nimic”, dar sub a cărui frunte „viitorul şi trecutul se încheagă” (s.n.), aluzie la 

categoria filozofică de timp, văzut ca o proiecţie subiectivă în concepţia filozofului modern 

Immanuel Kant, cel care afirmă că prin genialitate spiritul concurează natura, dar eludînd ─ 

nejustificat ─ precizările de substanţă aduse de Arthur Schopenhauer. 

În spiritul afirmaţiei lui Kant ne apare Eminescu deghizat în Scrisoarea II, în care omul 

de geniu e ipostaziat în creator de idei estetice, poetul întrebîndu-se cu amărăciune: De ce nu 

voi pentru nume, pentru glorie să scriu? şi răspunzîndu-şi ca pentru sine: Oare glorie să fie a 

vorbi într-un pustiu? 

La fila 20 a manuscrisului 2258, (acelaşi unde Eminescu realizează traducerea din 

Kant), urmează cîteva versuri didactice, valoarea acestora fiind anulată în momentul în care 

sînt citite şi înţelese izolat  (ca, exemplu este ediţia realizată de Perpessicius, unde acestea au 

un puternic caracter independent), dar care corelate cu traducerea din paginile Criticii 

raţiunii pure, devin desigur, fără intenţia creatorului lor surprinzător de semnificative 

(Constantin Noica 1975: 30-47): 

De-a născoci noi hipoteze doi filosofi s-au dus 

Ca să găsească ce cătau în a lor gol de sus. 

…………………………………………………… 

Pămîntu-ntreg li se părea un glas pestriţ departe 

Şi fericit unul dintre ei exclamă: foarte foarte 

Mă simt acum deificat, deasupra noastră nime. 

Cellalt se uită supărat la goala adîncime: 

Eu zău că nu – zise apoi, 

Nu văd pe nimeni nici sub noi. 

Versurile respiră un puternic aer al ironiei romantice, cu atît mai mult cu cît ele sînt 

realizate în perioada în care Eminescu realiza traducerea din Kant. Observăm aici exprimate 

cele două riscuri ale filosofiei: pierderea în gol, de alta. Critica lui Kant tocmai primul risc îl 

denunţă şi desfiinţează, pierderea în gol, ridicarea deasupra „experienţei posibile”, iluzia de-a 

putea cunoaşte ceva în zonele transcendentului. În schimb, Kant a adus riscul celălalt, 

cufundarea în transcendental, care, spre deosebire de transcendent, caută ce e dincoace sub 

lucruri, nu ceea ce e dincolo de experienţă. Dar „nu văd pe nimeni nici sub noi” spune 

filosoful lui Eminescu, şi ceva de natura aceasta este în „străfundurile fără fund” de care 

vorbeşte Heidegger, sau în însuşi apriori-ul kantian, care susţine totul şi nu se sprijină la 

rîndul său pe nimic. 

După cum spune G. Călinescu, „Eminescu e cel mai mare filozof, cel mai de seamă 

filolog, cel mai cult individ. El a formulat cu mult înaintea fizicei moderne teoria relativităţii, 

a cunoscut pe clasici, ca nimeni altul, a relevat  omenirii filozofia asiatică. El este un profet. 

A prevestit prăbuşirea sistemului monetar şi reîntregirea patriei. Cel mai dosit cuvînt al 

paginilor lui e greu de simboluri şi învăţătură ca un ciorchine rumen”. 

Valori filozofice, valori umane, condiţie umană, condiţie demiurgică, cunoscute şi 

transgresate, unităţi estetice perfecte, nuditate esenţială cuvîntului, reuşind să exprime cele 

mai diversificate straturi psihice şi mentale, aşa arata toată opera eminesciană, aceea care se 

înalţă de la sine din cultura românească spre cultura universală. 
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