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PROF. DR. DUMITRU IRIMIA 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

Adevărul – între cuvîntul biblic şi cuvîntul poetic 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor 
Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” 

 
În abordarea acestui subiect ne întemeiem mai cu seamă pe una 

dintre coordonatele poeticii eminesciene: înţelegerea creativităţii poetice 
în raport de consubstanţialitate cu creativitatea divină. 

În poemul iniţiatic Povestea magului călător în stele, seraful - 
voce interioară a Feciorului de împărat fără stea, în devenire ipostază a 
poetului orfic – îi dezvăluie condiţia de excepţionalitate: 

Ascultă glasu-mi rece: eu  sînt un seraf mare 
De Domnul eu trimisu-s căci te iubeşte mult, 
Să scap a ta viaţă de caosu-i imens 
Eu în glasul gîndiri-ţi am pus acesta sens. 
[…………………………………………..] 
Că-n lumea dinafară tu nu ai moştenire, 
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. 
 
Cînd moartea va cuprinde viaţa ta lumească, 
Cînd corpul [tău] cădea-va de vreme risipit, 
Vei coborî tu singur în viaţa-ţi sufletească 
 Şi vei dura în spaţiu-i stelos nemărginit; 
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. (O/ IV: 161-162) 
Poate că, mai mult ca la oricare alt poet român, lumea semantică 

întemeiată de Eminescu este o lume de întrebări. Şi aceasta, întrucît, 
în/prin creaţia sa, Poetul îşi asumă întrebările Lumii, ale Fiinţei în 
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general, în perspectiva din Archaeus: „În fiece om se-ncearcă spiritul 
Universului [...]. Oamenii sînt probleme ce şi le pune spiritul Universului, 
vieţile lor – încercări de dezlegare.” (O/ VII: 283), „Omul e o întrebare? 
fiecare om e-o-ntrebare pusă din nou Spiritului universului.” (Ms. 2262; 
O/ VII: 287) şi întrebările Fiinţei umane faţă cu Fiinţa lumii. Este 
semnificativ că într-o aceeaşi creaţie poetică, Îmbătrînit e sufletul din 
mine..., sînt concentrate întrebări – retorice în esenţă – privind capacitatea 
limbajului, a oricărui limbaj, de a capta şi exprima tensiunea raportului 
omului cu Lumea: „Ah, ce-i cuvîntul, ce-i coloare, sunet, / Marmura ce-i 
pentru ce noi simţim?” (O/ IV: 490) şi întrebări privind cunoaşterea 
Lumii, care, prin nivelul de suprafaţă, ascunde sau doar nu-şi poate 
dezvălui esenţa de la nivelul de adîncime: „Ce-arată faţa mărei ce-i în 
mare?” (Ibidem). 

Imposibilităţii de a răspunde la întrebările lumii pe cale raţională, 
Poetul îi opune, în Memento mori, intrarea în comunicare cu Fiinţa lumii 
prin poezie: 

Şi de-aceea beau păharul poeziei înfocate. 
Nu-mi mai chinui cugetarea cu-ntrebări nedezlegate 
Să citesc din cartea lumii semne ce mai (eu) nu le-am scris. (O/ 

IV: 151). 
Poezia are acest privilegiu, întrucît are atributul sacralităţii, este 

cale de acces la transcendent. Răspunsul dat, în Epigonii - poem al 
deschiderii noii direcţii în poezia română,  la întrebarea: „Ce e poezia? 
Înger palid cu priviri curate,” (O/ I: 36) trebuie corelat cu imaginea 
îngerului din poemul Demonism, care dezvăluie existenţa celor două 
nivele ale lumii: fenomenal şi esenţial: „Iar un înger, cel mai blînd, / 
Îngenuncheat l-a lui picioare cîntă / [...] / Nu credeţi cum că luna-i lună. 
Este / Fereasta cărei ziua-i zicem soare” (O/ IV: 87) şi cu imaginea 
creaţiei şi creativităţii poetului orfic prin dialogul cu fiinţa lumii, din 
Povestea magului călător în stele: 

Tot ce-am gîndit mai tînăr, tot ce-am cîntat mai dulce, 
Tot ce a fost în cîntu-mi mai pur şi mai copil 
S-a-mpreunat în marea aerului steril 
Cu razele a lunei ce-n nori stă să se culce 
Şi a format un înger frumos şi juvenil. (O/ IV: 173)  
sau din  Mureşanu (varianta din 1876):  
Un înger eşti, un suflet ce-i rătăcit de mult, 
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Al cărui glas de noapte eu noaptea îl ascult? 
O, cine eşti? 
[………………………………………….] 
Chipul 
Vin! eu vin. 
Sufletul în vecia-i atras de-a ta chemare, 
Din noaptea nefiinţei înfiorat apare... 
[………………………………………….] 
La al tău glas de jale lumina tremura, 
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...  (O/ IV: 311-312) 
Prin consubstanţialitatea creativitate divină-creativitate poetică, 

sacralităţii Lumii îi corespunde sacralitatea cuvîntului, aceasta în temeiul 
Adevărului – ca Adevăr absolut, adevăr originar în a fi-ul lumii, adevăr 
revelat, în a fi-ul lumii poetice, ceea ce impune o anume înţelegere a 
raportului dintre cuvînt şi lume, în textul biblic, mai întîi, în textul poetic, 
apoi. 

În Biblie, Cartea I. Facerea, cap. I, Lumea este întemeiată prin 
rostirea Cuvîntului creator: Logosul divin îşi dezvăluie cele trei ipostaze: 
gîndirea divină trecută în rostire este facere: „(3) Şi zise Dumnezeu:«Să 
se facă lumină!» Şi se făcu lumină.” 

Cuvîntul dă, apoi, prin numire, identitate componentelor şi 
dimensiunilor Lumii, în procesul de transformare a Hosului în Cosmos: 
„(5) Şi numi Dumnezeu lumina ziuă şi întunericul l-a numit noapte.”  

Verbul zicerii şi verbul numirii se impun ca centri semantici 
complementari în versetele de început ale creării originare a Lumii. Nu se 
mai înscriu, însă, acestei complementarităţi în versetele creării 
vieţuitoarelor din cele trei spaţii: apă, aer, pămînt: „(24) Şi a spus 
Dumnezeu: «Să scoată pămîntul fiinţe vii de tot felul, dobitoace şi 
tîrîtoare şi fiare sălbatice după felul lor.» Şi s-a făcut aşa. 
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(25) Şi a făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor şi 
dobitoacele după felul lor şi toate tîrîtoarele pămîntului după felul lor. Şi 
a văzut Dumnezeu  că sînt bune.” 

În cap. 2 din Facerea, Dumnezeu plăsmuieşte din nou 
vieţuitoarele şi-i cere lui Adam, „creat după chipul şi asemănarea noastră” 
(26-27), să le dea nume: 

„(19) Şi a mai plăsmuit Dumnezeu din pămînt toate fiarele 
pămîntului şi toate păsările cerului şi le-a adus în faţa lui Adam să vadă 
cum le va numi; şi aşa cum a numit Adam orice fiinţă vie, acesta va 
rămîne drept nume. 

(20) Şi a pus Adam nume tuturor dobitoacelor şi tuturor păsărilor 
cerului şi  tuturor fiarelor pămîntului;”. 

Fără a putea intra într-o exegeză biblică, dincolo de interpretarea 
numirii ca act prin care omul poate lua în stăpînire vieţuitoarele, rămîne 
esenţială întrebarea: „Cum a ştiut Adam să dea nume potrivit 
vieţuitoarelor?” Întrebarea este dezvoltată în două direcţii de către U. Eco 
în capitolul De la Adam la confundarea limbilor, din volumul masiv 
Căutarea limbii perfecte. Semioticianul italian, exeget al culturii şi 
literaturii medievale, plecînd de la versiunea Vulgata a Bibliei, se 
întreabă: „Spunînd că Adam a numit diversele animale nominibus suis (în 
traducere, „cu numele lor”) [...] înseamnă că Adam le-a numit cu numele 
care li se cuvenea în baza vreunui drept extralingvistic sau cu numele pe 
care astăzi noi (în baza convenţiei adamice) le atribuim lor? Orice nume i-
ar fi dat Adam este numele pe care trebuia să-l aibă animalul datorită 
naturii sale sau pe care Nomothet a hotărît în mod arbitrar să i-l atribuie, 
ad placitum, instaurînd în felul acesta o convenţie?” (Umberto Eco, 1993: 
14). În versetele despre această a doua facere a vieţuitoarelor de către 
Dumnezeu lipsesc şi verbul zicerii şi verbul numirii; Dumnezeu le 
plăsmuieşte/zideşte din nou. Verbul (şi actul ) numirii este trecut lui 
Adam, pentru ca omul să-şi dezvăluie o anumită capacitate?  

ca să vază ce le va numi pre dînsele ( Biblia  lui Şerban – 1688) 
să vază ce le va numi (Biblia de la Blaj, 1860-61 – Vulgata) 
ca să vază cum le va numi (Biblia, traducere Bartolomeu.Anania) 
pentru a vedea cum acesta le va numi (Bible de Jérusalem) 
ca să vadă cum avea să le numească (Bibbia, traducerea  italiană) 
Iar dacă le-a numit cu numele potrivit: „...Şi au numit Adam cu 

numele lor toate jivinele şi toate paserile cerului şi toate fiarele 



ADEVĂRUL – ÎNTRE CUVÎNTUL BIBLIC ŞI CUVÎNTUL POETIC 

9 
 

pămîntului...” (Biblia de la Blaj – Vulgata) înseamnă sau că a descoperit / 
i s-a revelat identitatea fiinţelor dată de Dumnezeu în momentul creării 
lor: „...şi oricum va numi Adam toată fiinţa vie, ea aşa se va numi” 
(traducere Bartolomeu Anania), „...în orice mod omul ar fi numit fiecare 
din vieţuitoare, acela trebuia să fie numele său.” (traducerea italiană), 
„fiecare trebuia să aibă numele pe care omul avea să i-l dea...” (Bible de 
Jérusalem) sau că a instituit el un raport de consubstanţialitate nume-sens 
(ceea ce poate fi o urmare a primei ipoteze): „Şi cum a numit Adam 
vieţuitoarele aşa le-a fost numele.” (Septuaginta), „Şi tot ce au numit 
Adam suflet viu, acesta e numele lui.” (Biblia – 1688, Biblia de la Blaj). 
În oricare dintre variante rămîne semnificativ că Adam a identificat esenţa 
fiinţelor lumii şi totodată a creat expresia prin care aceasta a putut fi 
fixată. 

În interiorul raportului limbă-lume versetele în discuţie permit 
interpretarea că Dumnezeu creează Lumea iar Adam îi dă identitate. Sau 
poate mai exact: Crearea Lumii în elementele ei primordiale: Apă, 
Pămînt, Aer stă sub semnul sacrului, în mod implicit, în momentul prim 
al creaţiei – al Fiinţei Lumii şi în mod explicit prin identitatea pe care o 
dă Adam fiinţelor lumii, într-un moment ulterior, prin revelarea esenţei 
acestora în conştiinţa umană-congeneră creativităţii divine. Am putea 
interpreta numirea de către Adam a fiinţelor Lumii din perspectiva 
identităţii intuiţie-expresie din gîndirea lui Croce din Estetica sa. În 
temeiul acestei interpretări, actul numirii de către om, în temporalitatea 
inocenţei sale, a cunoaşterii intuitive sau a cunoaşterii prin revelaţie, 
poate fi regăsit în actul poietic; Lumea creată prin Cuvîntul divin este 
recreată prin Cuvîntul poetic în funcţie ontologică. 

Natura limbajului poetic stă în funcţia de a revela sacralitatea 
lumii şi identitatea din stratul ei de adîncime. Cuvîntul poetic face parte 
din categoria Cuvintelor originare din eseul lui Lucian Blaga cu acest 
titlu şi este metafora revelatorie din aceeaşi concepţie, prin care cuvîntul 
profan îşi recuperează esenţa de cuvînt sacru şi, prin aceasta, capacitatea  
de a revela sacralitatea lumii: „Ochiul vostru vedea-n lume de icoane un 
palat” (Epigonii), „Şi apele mişcă în păture plane, / În funduri visează a 
lumei icoane” (Diamantul Nordului; O/ IV: 328), „Şi Rîul îşi mişcă 
oglinzile-i plane / N-adîncu-i umplute de-a lumei icoane” (O/ V: 300) şi 
principiile care îi guvernează dinamica internă: armonia  muzicală şi 
lumina: „Rămîneţi, dară, cu bine, sînte firi vizionare, / Ce făceaţi valul să 
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cînte, ce puneaţi steaua să zboare.” (Epigonii), „Atunci luciul mărei 
turburi se aplană, se-nsenină / Şi din fundul ei sălbatec auzi cîntec, vezi 
lumină.” (Memento mori; O/ IV: 143). Din această perspectivă, 
întrebarea din Criticilor mei: „Unde vei găsi cuvîntul / Ce exprimă 
adevărul?” (O/ I: 227) deschide drum către înţelegerea esenţei 
creativităţii poetice; accesul la adevărul Lumii e posibil numai prin 
transcenderea limbii fenomenale, într-un proces de descifrare-încifrare, 
prin care Adevărul ontic trece în Adevăr poetic. Adam identifică esenţa 
fiecărei vieţuitoare şi, prin numele impus de esenţa însăşi, o întrupează 
pentru a o putea exprima în exterior. Altfel spus, numele identifică şi 
revelă esenţa Lumii făcînd-o conştientă de propria-i esenţă. Este 
semnificativ că, într-una din variante la Criticilor mei, Eminescu  recurge 
la verbul a întrupa: „Zgomotos şi îndărătnic / Ele bat fugind sub tîmple / 
Toate cer să se-ntrupeze / File albe să le umple.” (O/ III: 288). Dar 
întrebarea „Unde vei găsi cuvîntul / Ce exprimă adevărul?”, din creaţia 
poetică,  se impune corelată cu întrebarea din însemnările rămase în 
manuscris: „Ce-i adevărul? Stafia minciunosului ieri în lumina 
zburîndului azi?” (Ms. 2262; Fragmentarium: 85). Raportată intratextual 
la întrebarea biblică din temporalitatea istoric-umană a lui Isus, întrebare 
pe care i-o adresează Pilat: „Dar ce este adevărul?” (Evanghelia după 
Ioan; XVIII, 38),  situează,  de fapt, în antiteză, două ipostaze ale 
Adevărului:  

- Adevărul absolut, din cuvîntul lui Isus: „Am venit în lume ca să 
dau mărturie despre adevăr.” (Evanghelia dupa Ioan; XVIII, 37); 

- Adevărul relativ, adevărul la care oamenii pot ajunge prin 
cunoaşterea unor variante perceptibile ale lumii fenomenale: „Lumea nu-i 
cumu-i, ci cum o vedem, pentru gînsac cum o vede el, pentru cîne item, 
pentru membru de la primărie, pentru Kant item. Care-i adevărul? Cel 
văzut clar de un gînsac sau cel abia întrevăzut ca printr-o negură de 
Kant?” (Archaeus; O. VII: 278) sau pe care îl dau drept adevăr: „De 
aceea, cînd auzim trîmbiţa marilor adevăruri, cari se prezintă cu atîta 
conştiinţă de sine, să zîmbim şi să zicem: Vorbe! vorbe! vorbe!” (Idem: 
282). 

Dependent de limitele condiţiei umane: „Adevărul, creaţie a 
omului, e ca şi el (fiinţa lui) efect a împregiurărilor.” (Ms. 2257; 
Fragmentarium: 85), dificultatea definirii Adevărului: „Adevăr, orice 
definiţiune ţi-aş da trece ca nourii în nestabilitatea ideii.” (Ibidem) este 
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de raportat la modul de a fi al cunoaşterii umane, care se blochează la 
primul nivel, al adevărului relativ al lumii fenomenale, reprezentînd o 
multitudine de variante ale invariantei  care este Fiinţa lumii: 

Din munţi bătrîni şi din păduri măreţe 
Se nasc izvoare, ropotind se plimbă, 
[…………………………………….] 
În drumul lor ia firea mii de feţe 
Aceleaşi sînt deşi mereu se schimbă.  
(Coborîrea apelor; O. IV: 247) 
Au nu sînt toate-nvelitori 
Fiinţei ce nu moare?  
(Luceafărul, var.; O/ II: 388: 405) 
Accesul la esenţa lumii nu este posibil în condiţiile situării omului 

în spaţio-temporalitatea fenomenală: 
Timp, căci din izvoru-ţi curge a istoriei gîndire 
Poţi răspunde la-ntrebarea ce pătrunde-a noastră fire? 
 […………………………………………………….] 
Nu!...Tu măsuri intervalul de la leagăn pîn' la groapă,  
În ăst spaţ' nu-i adevărul…” 
(Memento mori; O/ IV: 148) 
Concluzia aceasta încheie o suită de întrebări privind esenţa fiinţei 

umane, căutată în interiorul raportului Om-Dumnezeu, printr-o inversare 
a perspectivei căutării:  

Tu, ce scrii mai dinainte a istoriei gîndire, 
Ce ţii bolţile tăriei să nu cadă-n risipire, 
Cine eşti?...Să pot pricepe şi icoana ta...pe om. (Idem: 147),  
întrebări dublate de o succesiune de eşuări, în adevăruri efemere 

(substantivul la plural), care împiedică accesul la Adevărul absolut 
(substantivul la singular): 

Ca s-explic a ta fiinţă, de gîndiri am pus popoare 
Ca idee pe idee să clădească pîn-în soare 
Cum popoarele antice în al Asiei pămînt 
Au unit stîncă pe stîncă, mur pe mur s-ajungă-n ceruri. 
Un grăunte de-ndoială mestecat în adevăruri 
Şi popoarele-mi de gînduri risipescu-se în vînt. (Idem: 148) 
 sau în imaginar poetic: „Şi cînd cred s-aflu adevărul mă trezesc - 

c-am fost poet.” (Ibidem).  
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Respingerea adevărurilor efemere în  creaţia poetică intră în 
complementaritate cu afirmarea, în însemnările manuscris, a Adevărului 
absolut, principala exigenţă a textului biblic şi a discursului religios: 
„Care e cestiunea principală la  religie? Este ca ea să fie un adevărat 
absolut în privirea simbolurilor ei, în privirea formelor esterioare sau să 
cuprinză înlăuntru-i o repartiţie de idei astfel încît asemenea cîntarului să 
arate totdeauna că răul este rău, binele bine. Dacă o religie pozitivă 
îndeplineşte această din urmă condiţie ni se pare că capetele seci pe cari 
le produce Pămîntul ar putea să se dispenseze de cercetări asupra 
adevărului istoric a celor cuprinse în Biblie.” (Ms. 2275 B; 
Fragmentarium: 376). 

În interiorul concepţiei organice a lui Eminescu, raportul dintre 
Adevărul absolut şi adevărul relativ corespunde situării lumii, prin cele 
două nivele: de adîncime şi de suprafaţă, între sacru şi profan şi implică 
deschiderea fiinţei umane spre transcenderea lumii fenomenale prin 
transcenderea limbii fenomenale (limba neutră, practică), în temeiul 
aceluiaşi raport sacru-profan. În acest sens, este semnificativ  un model 
sintactic în care aceeaşi predicaţie trimite spre Adevăr: „Adevărul e 
stăpînul nostru, nu noi stăpînii adevărului.” (Ms. 2275 B ; 
Fragmentarium: 87) şi spre Limbă: „Nu noi sîntem stăpîni limbei, ci 
limba e stăpîna noastră.” (Idem: 241).  

Sacralitatea limbii este revelată în acelaşi fragment manuscris prin 
imaginea sanctuarului şi a originarităţii: „Precum într-un sanctuar  
reconstituim piatră cu piatră tot ce-a fost înainte – nu după fantazia sau 
inspiraţia noastră  momentană – ci după ideea în genere şi în amănunte 
care-a predomnit la zidirea sanctuarului, astfel trebuie să ne purtăm cu 
limba noastră românească.” (Ibidem) 

Limba română dispune de doi termeni pentru a numi, metonimic, 
dimensiunea ei profană, aflată în relaţie cu adevărul oamenilor: vorbă şi 
dimensiunea sacră, în legătură cu adevărul sacru al Fiinţei lumii şi al 
fiinţei umane: cuvînt. Opoziţia cuvînt-vorbă se întemeiază în limbajul 
eminescian, în creaţia poetică şi în publicistică, pe recuperarea unei 
trăsături semantice originare, uitată de limba comună în întrebuinţarea ei 
actuală, unde termenii sînt sinonimi. Trăsătura semantică + sacralitate a 
termenului cuvînt este o dezvoltare a semanticii termenului latinesc. Din 
planul semantic al termenului originar conventu(s/m), limbile romanice 
occidentale au continuat şi dezvoltat sensul de comunitate şi spaţiul de 
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adunare a comunităţii romane, restrîns la comunităţile de creştini: it. 
convento, sp. convento, fr. couvent, cu sensul de mînăstire. Limba 
română, în schimb, a conservat şi dezvoltat sensul de înţelegere, mijloc de 
înţelegere: cuvînt. Trăsătura semantică + sacru a trecut în ambii urmaşi ai 
termenului latinesc, dar numai în limba română a devenit trăsătură 
definitorie a limbii. Conţin această trăsătură a sacralităţii, circumscrisă 
modului de a fi al fiinţei umane, în cultura originar orală, expresii fixe 
care au ca nucleu semantic şi structural termenul cuvînt: a avea cuvînt, a-
şi da cuvîntul, a-şi  ţine cuvîntul, a fi om de cuvînt etc. Intră în antonimie 
cu aceste expresii fixe, expresiile dezvoltate în baza termenului vorbă, 
conotate negativ: efemeritatea, lipsa de substanţă, falsul etc., situînd 
fiinţa umană în profan: a duce cu vorba, din vorbă în vorbă, vorbe de 
clacă, vorbe în vînt etc. 

Cu această percepere antitetică, Eminescu situează creativitatea 
poetică între cei doi poli: ai mimesisului necreator, străin artei autentice, 
reflectat în perspectivă satirică, ironică şi autoironică, şi al tensiunii 
creatorului în căutarea căilor de acces la esenţa lumii. La primul pol, 
centrul nuclear al semantizării poziţiei poetului este reprezentat de 
termenul vorbă: „Aceasta e menirea unui poet în lume? / Pe valurile 
vremei, ca boabele de spume / Să-nşire-ale lui vorbe, să spuie verzi ş-
uscate” (Icoană şi privaz; O/ IV: 288), „În capetele noastre de semne-s 
multe sume / Din mii de mii de vorbe consist-a noastră lume, / […] / Nu-i 
acea altă lume a geniului rod.” (Idem: 289), „Cu-aurul fals al vorbii 
spoiesc zădarnic banul / Cel rău al minţii mele...” (Ibidem), „Astfel la clăi 
de vorbe eu fac vîrfuri / De rime splendizi...” (Cum negustorii din 
Constantinopol; O/ IV: 205). La celălalt pol, centrul nuclear îl reprezintă 
termenul cuvînt: „Ah, ce-i cuvîntul, ce-i coloare, sunet, / Marmura ce-i 
pentru ce noi simţim?” (Îmbătrînit e sufletul din mine...; O/ IV: 420), 
„Unde vei găsi cuvîntul ce exprimă adevărul?” (Criticilor mei). 

Cuvînt şi adevăr se întîlnesc prin dimensiunea + sacru în 
Luceafărul, considerat în macrosintaxa poemului în varianta publicată şi 
în coexistenţa, în devenirea poemului, a variantelor-manuscris, într-o 
perspectivă poietică descrisă de Gianfranco Contini, o dată cu 
interpretarea variantelor creaţiilor lui Leopardi. În structurarea poemului 
eminescian, nucleul semantic central: întrebarea privind posibilitatea 
refacerii armoniei originare, prin iubire, opoziţia dintre lumea 
contingentului (reprezentată de Fata de împărat) şi lumea transcendentului 
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(reprezentată de Luceafăr) este marcată, între altele, prin opoziţia vorbă-
cuvînt. Armonizarea între cele două lumi nu este posibilă, pentru că însăşi 
comunicarea între ele nu este posibilă; Fata de împărat are acces numai la 
ipostaza profană a limbii: vorbă; ea nu are acces la sensul chemărilor 
Luceafărului întrucît îi receptează limbajul numai la nivelul de suprafaţă 
al limbii, limba fenomenală, care ţine de profan: „Străin la vorbă şi la 
port, / Luceşti fără de viaţă „, „Deşi vorbeşti pe înţeles, / Eu nu te pot 
pricepe”. În răspunsul ei, fata de împărat i se adresează tot printr-un 
limbaj întemeiat pe nivelul de suprafaţă al limbii: „Nu caut vorbe pe ales, 
/ Nici ştiu cum aş începe”, „Din cîte vorbe am ales / Nu ştiu cum aş 
începe, / Deşi vorbeşti pe înţeles / Eu nu te pot pricepe.” (var.; O/ II: 
317). Termenul cuvînt, sinonim în limba fenomenală, antonim în limbajul 
poemului, prin trăsătura semantică + sacru, intervine numai în 
comunicarea dintre Demiurg şi Hyperion: „Iar tu Hyperion rămîi / 
Oriunde ai apune,/ Cere-mi, cuvîntul meu de-ntîi, /Să-ţi dau 
înţelepciune?”. Încercat într-o singură subvariantă: „Dar cere-mi vorba 
mea de-ntîi” (O/ II: 451), termenul vorbă este abandonat în toate 
variantele de structurare a răspunsului Demiurgului. 

În ediţia Maiorescu, în care poemul Luceafărul prezintă mai 
multe deosebiri faţă de varianta publicată în Almanahul Societăţii 
«România Jună» de la Viena şi reluată în acelaşi an în Convorbiri 
literare, în locul termenului cuvînt se află termenul formă: „Tu eşti din 
forma cea dintîi, / Eşti vecinică minune”. Şi într-o variantă şi în cealaltă 
trăsătura semantică esenţială rămîne originaritatea, implicită în planul 
semantic al celor doi termeni: cuvînt şi formă, explicită în determinarea 
dintîi. Cu deosebirea că, în varianta din ediţia Maiorescu, este privilegiată 
perspectiva filozofică, forma fiind în gîndirea antică principiu 
întemeietor, ceea ce implică, în fond, consubstanţialitatea sens-expresie. 
În prima variantă publicată, primează perspectiva biblică, cu originea, 
poate chiar directă, în Prologul Evangheliei după Ioan (copiat între 
manuscrisele eminesciene din preajma Luceafărului): „La-nceput a fost 
Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvîntul”. Dacă 
rămînem pe terenul concepţiei lui Gianfranco Contini, fără a ignora 
devenirea de la o variantă la alta, semnificaţia poemului Luceafărul se 
întemeiază pe toate variantele, considerate în simultaneitate. În felul 
acesta, fără a putea cunoaşte factorii care au concurat la înlocuire (care 
pare să fie făcută de Eminescu, aşa cum argumentează P. Creţia), rămîne 
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esenţial că orice înlocuire în structura sintagmatică a versului/strofei nu 
conduce la întreruperea legăturii cu termenul existent în planul 
paradigmatic al poemului în devenire. Iar sub acest aspect, cuvîntul 
(dintîi) îşi revelă semantica profundă prin corelaţia cu adevărul din 
variantele poemului rămase în manuscris, deschizînd astfel drum spre 
recunoaşterea a trei ipostaze ale identităţii Luceafărului: 

- identitatea fenomenală, din planul/lumea contingentului, fixată 
prin termenul Luceafăr, nume folosit de Fata de împărat, exprimînd, din 
perspectiva perceperii fiinţei umane, o natură excepţională, prin 
fructificarea mito-poetică a modului specific în care limba română 
numeşte acelaşi corp ceresc pentru care alte limbi romanice (şi 
neromanice) recurg la termenul stea (it. stella mattutina, fr. étoile du 
matin/soir); 

- identitatea mito-simbolică, din planul/lumea transcendentului, 
fixată de termenul Hyperion, rostit de Demiurg, cu un plan semantic 
foarte complex, în care se întîlnesc nivele de semnificare mitologică, cu 
originea în mitologia şi filozofia greacă: Hyperion este unul din Titani, la 
Hesiod, zeul luminii, la Homer, este hyper-eon, în gnosticism, eon fiind 
aici fiinţă de esenţă spirituală, din spaţiul transcendentului;  

- identitatea esenţială, pentru care Luceafăr şi Hyperion erau două 
ipostaze de manifestare a sacrului, esenţă care se revelă în variante 
rămase în manuscris: este parte din Adevăr, din Absolutul Fiinţei, ceea ce 
înseamnă că este chiar Adevărul / Absolutul, care există ca întreg întrucît 
există partea.  

Fata de împărat percepe natura „peste fire” a Luceafărului: „Căci 
eu nu sînt de seama ta, / Cu chipul peste fire” (var.; O/ II: 423), 
nonapartenenţa la lumea muritorilor: „Tu te coboară pe pămînt, / Fii 
muritor ca mine” (O/ I: 175). Luceafărul însuşi îşi cunoaşte identitatea 
excepţională, de fiinţă nemuritoare: „Au nu-nţelegi tu oare, / Cum că eu 
sînt nemuritor / Şi tu eşti muritoare?” (Idem: 172). Dar esenţa lui 
profundă o cunoaşte numai Demiurgul: Luceafărul nu are doar atributul 
eternităţii, el este chiar eternul. În revelarea acestei identităţi, pentru care 
Demiurgul nu-i poate schimba lui Hyperion Legea: „Ca adevăr din sînul 
meu / Tu faci din mine parte, / Dar adevărul ca şi eu / Noi nu cunoaştem 
moarte.” (O/ II: 389), prin raportare la identitatea intuită de Fata de 
împărat şi cunoscută de Luceafăr, este semantizat poetic raportul dintre 
adevărul relativ şi adevărul absolut, formulat într-o însemnare rămasă 
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între manuscrise: „Dreptul e adevăr – virtutea e adevăr, nu cel relativ 
care constată cum este ci cel absolut care este.” (Fragmentarium: 217).  

Fiind parte din Adevărul absolut: „Tu adevăr eşti datorind, / 
Lumină din lumină / Şi adevărul nimicind / M-aş nimici pe mine” (O/ II: 
389), prin schimbarea Legii Luceafărului, s-ar nega Fiinţa însăşi: 
„Hyperion ce din genuni / Răsai c-o-ntreagă lume / Tu îmi cei semne şi 
minuni / Ce fiinţa mea o neagă.” (O/ II: 414). Imaginea, de esenţă 
biblică, lumină din lumină, altă ipostază a Adevărului absolut, înţeles ca 
Dumnezeu - în continuitatea unei însemnări-manuscris: „Dumnezeu şi 
Adevărul sînt identici." (Ms. 2267; O/ XV: 348) – întăreşte direcţia de 
semnificare cristică, revelată într-o altă variantă prin sintagma a treia 
parte din întregul divinităţii creştine: „Tu din eternul meu întreg / Te-ai 
smuls o stea senină / Cum vrei puterea mea s-o neg / Lumină din lumină” 
- var.: „Tu din eternul meu întreg / Rămîi a treia parte / Cum vrei 
puterea mea s-o neg / Cum pot să-ţi dărui moarte?” (O/ II: 418). 

O altă ipostază a întrupării lui Cristos – întruparea istoric-umană 
din poezia Dumnezeu şi om – revelă aceeaşi apartenenţă la Adevăr: 
„Mergeţi regi spre închinare la născutul în tavernă / [...] // În tavernă...-n 
umilinţă s-a născut dar adevărul ? /Şi în faşe de-njosire e-nfăşat eternul 
rege?” (O/ IV: 192). Nucleul semantic al poeziei Dumnezeu şi om îl 
constituie antiteza dintre două temporalităţi în conceperea artistică a 
Adevărului divin. Deschiderea fiinţei umane spre identitatea duală a lui 
Isus: întrupare umană şi esenţă divină este semantizată prin semnul poetic 
hieroglifă în temporalitatea inocenţei artistului şi a fiinţei omului: „Dar 
pe pagina din urmă în trăsuri greoaie, seci, / Te-am văzut născut în paie, 
faţa mică şi urîtă, / Tu, Christoase-o ieroglifă stai cu fruntea amărîtă, / 
Tu, Mario, stai tăcută, ţapănă cu ochii reci!” (Idem: 191). Raportul 
estetic-sacru privilegia dimensiunea sacrului; imaginalul (H. Corbin) era 
chemat să deschidă calea spre perceperea fiinţei lui Dumnezeu: „Era 
vremi acelea, Doamne, cînd gravura grosolană / Aiuta numai al minţii 
zbor de foc cutezător...” (Ibidem). Epoca modernă a schimbat raportul 
sacru-estetic, absolutizînd esteticul, şi acesta, dintr-o perspectivă proprie 
ierarhiei din societatea oamenilor: „Azi artistul te concepe ca pe-un rege-
n tronul său, / Dară inima-i deşartă mîna-i fină n-o urmează... / [...] / Şi 
în ochiul lui cuminte tu eşti om nu Dumnezeu.” (Idem: 192), ajungînd, 
într-o variantă, pînă la coborîrea în profan şi la desemantizarea 
Cuvîntului: „Ieri ai fost steaua de aur a-mpăraţilor creştini / Azi în gura 
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lor profană nu mai eşti decît un nume.” (var. intitulată Christos; O/ V: 
164). 

În antiteză cu imaginea din prima temporalitate, versurile finale 
semnificînd specificul artei neinspirate, nici în planul sacrului, nici în plan 
estetic: „Ieri ai fost credinţă simplă, însă, sinceră, adîncă, / Împărat fuşi 
omenirei, crezu-n tine era stîncă, / Azi pe pînză te aruncă, ori în 
marmură te taie.” (O/ IV: 192) intră în corespondenţă cu antiteza dintre 
cele două poetici, mimetic necreatoare şi vizionar-revelatoare, din poemul 
Epigonii: „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, / Ce făceaţi valul să cînte, ce puneaţi steaua să 
zboare.” 

Cu această viziune asupra Fiinţei Lumii şi asupra fiinţării lumilor 
poetice, în semantica temenului hieroglifă adevărul poetic se întîlneşte cu 
adevărul sacru din perspectiva raportului dintre cele două nivele, de 
suprafaţă şi de adîncime: 

- în perceperea celor două ipostaze ale lui Isus: exterioară – 
întruparea istoric-umană, interioară – esenţa divină: „Tu, Christoase–o– 
ieroglifă, stai cu fruntea amărîtă”; 

- în conceperea poeziei: limba neutră, fenomenală, la nivelul de 
suprafaţă, limba esenţială, limbajul poetic în funcţie ontologică, la nivelul 
de adîncime: „Adevărat cum că poezia nu are să descifreze ci, din contra, 
are să încifreze o idee poetică în simbolele şi hieroglifele imaginilor 
sensibile.” (Fragmentarium: 238); 

- în înţelegerea mitului, basmului: naraţiunea, la nivelul de 
suprafaţă, sensul-orientare în procesul de iniţiere în esenţa lumii, la 
nivelul de adîncime: „E păcat cum că românii au apucat a vedea în basm 
numai basmul, în formă numai formă [...]; mitul nu e decît un simbol, o 
hieroglifă, care nu-i de ajuns că ai văzut-o, că-i ţii minte forma [...], ci 
aceasta trebuie citită şi înţeleasă.” (Strîngerea literaturii noastre 
populare; Fragmentarium: 237). 

În aceste trei direcţii de semnificare ale semnului poetic 
hieroglifă, accentul semantic în perspectiva perceperii lumii în 
dimensiunea ei sacră şi a receptării poeziei şi mitului şi basmului este 
transcenderea nivelului de suprafaţă. În lumea divinului din Biblie au 
făcut-o, între alţii, vameşul Zahei şi tîlharul răstignit alaturi de Isus: „(42) 
Şi zicea către Isus: «Pomeneşte-mă, Doamne, cînd vei veni întru 
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împărăţia Ta!»”, „(43) Atunci zise Isus lui: «Adevărat zic ţie, astăzi cu 
mine vei fi în rai»”. În poezie trebuie să o facă cititorul inocent, 
eliberîndu-se din prizonieratul limbii neutre: „Da, la voi se-ndreaptă 
cartea-mi, / La voi inimi cu aripe. / Ah! lăsaţi ca să vă ducă / Pe-altă 
lume-n două clipe.” (Aducînd cîntări mulţime; O/ IV: 501), în basm, 
ascultătorul cu fiinţa deschisă: „Ş-apoi Dumnezeu mie mi-a dat gură şi 
limbă iar d-voastră v-a dat urechi şi de aceea ascultaţi şi asta, pe lîngă 
multe minciuni ce-aţi mai ascultat - da nu cumva să ziceţi că-i minciună, 
c-apoi atîta vă trebuie.” (Poveşti, snoave şi legende: 327), în descifrarea 
sensurilor mitului, cititorul specializat: „Ce face istoricul cu mitul? Caută 
spiritul, ideea acelor forme, cari ca atare sînt minciune.” (Fragmentarium: 
235). 
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SILVIU CONSTANTIN MIRCEA 
Master I, Bucureşti 

Poezia mistică eminesciană 

Prin însăşi natura ei, poezia mistică este una a comunicării cu 
Sacrul, a purificării prin cuvînt şi prin contemplaţie. În această întîlnire 
între poet şi Dumnezeu nu există pasivitate, ci o perpetuă conlucrare, 
fiecare contribuind cu ce îi este caracteristic: Dumnezeu vine cu slava Sa 
şi cu dorinţa de a se deschide şi de a Se lăsa cunoscut de către omul 
căutător; poetul aduce propriul suflet însetat de Dumnezeu, adăugînd şi 
smerenia necesară unei astfel de apropieri. La capătul momentelor de 
cunoaştere mistică, poetul trebuie să facă dovada înţelegerii celor trăite şi 
a capacităţii de exprimare, de redare în cuvinte a revelaţiilor şi 
frumuseţilor primite – evident, atunci cînd această redare este posibilă. 
Poetul mistic devine, astfel, teolog, după modelul patristic. Poezia mistică 
a apărut din încercarea / nevoia de a  uni teologia şi poezia. 

O bună parte din cele enunţate mai sus sînt valabile şi pentru 
Mihai Eminescu. Cu siguranţă că nu dorim să-l transformăm pe poetul 
român în teolog sau în mare mistic (el nu este nici un Grigorie Teologul 
sau un Efrem Sirul, nici un Juan de la Cruz al nostru), dar nici nu dorim 
să ignorăm aspectul trăitor al liricii sale religioase, care oricum a fost 
mult prea mult timp trecută sub tăcere, din varii motive. Ne interesează 
religiozitatea eminesciană, atîta cît a fost. 

Poeziile asupra cărora ne-am oprit sînt: Învierea, Colinde, 
colinde, Rugăciune, Răsai asupra mea, Ta twam asi, Christ, Preot şi 
filosof, Dumnezeu şi om. 

Indiferent de situaţie şi de starea sufletească în care se află – 
evlavie sau contestare – Eminescu nu-L uită pe Dumnezeu, ci rămîne într-
o stare de comunicare perpetuă cu Sacrul, atît în mod direct (vorbirea / 
altercaţia cu El), cît şi indirect (prin intermediul creaţiei Acestuia, lucru 
situat la limita dintre creştinism şi panteism).  

În aceste poezii, natura, cu tot ce se încadrează în ea, este pentru 
Eminescu opera sublimă a lui Dumnezeu, mijloc de revelare a Lui, dar, în 
acelaşi timp, şi mijlocul poetului de înţelegere şi de adorare a puterii şi 
slavei Creatorului. Natura Îl poartă în sine pe Dumnezeu. Eminescu o ştie 
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şi de aceea în multe locuri din poezia sa natura apare sub aspectul ei pur, 
îndumnezeită. 

În texte precum Christ (1869) şi Dumnezeu şi om (1873) apare o 
religiozitate de tip tradiţional, atît prin concepţie, cît şi prin trăire. 
Eminescu opune permanent credinţa şi trăirea religioasă primară fastului 
bisericii instituţionalizate. Este nostalgic după vremurile în care toată 
credinţa era interiorizată, manifestîndu-se foarte puţin în exterior, însă 
menţinîndu-se puternică în orice situaţie limită şi se arată profund 
dezamăgit de credinţa de faţadă a vremurilor mai noi şi, cu atît mai mult, 
de transformarea lui Iisus Hristos în împărat lumesc, imagine a puterii 
care îi transformă pe clerici – slujitorii instituţionalizaţi – în oameni ai 
puterii. Toate acestea sînt contrare învăţăturii lui Hristos care 
propovăduieşte iubirea, simplitatea, egalitatea şi ajutorarea reciprocă, nu 
o împărăţie lumească pe baze pseudocreştine. Cărţile vechi, roase de 
molii sînt o imagine a acelor vremuri primare intrate într-un con de umbră 
atunci cînd ritualul a început să primeze asupra mesajului hristic. 
Eminescu vrea o întoarcere la credinţa pură, trăită, nebazată pe ritual gol; 
o întoarcere la esenţa creştină, la trăirea lui Dumnezeu în propria fiinţă. El 
îl caută pe Christul copil, pe Dumnezeu cel întrupat, nu pe împăratul 
lumesc. În această imagine, un rol foarte important îl joacă învăţătura 
creştină despre iconomie şi kenoza (deşertare de Sine a lui Dumnezeu şi 
întruparea Sa din iubire pentru oameni): „Însă sufletul cel vergin te 
gîndea în nopţi senine,/ Te vedea rîzînd prin lacrimi, cu zîmbirea ta de 
înger. (...)/ Azi gîndirea se aprinde ca şi focul cel de paie,/ Ieri ai fost 
credinţa simplă, însă sinceră, adîncă;/ Împărat fuşi Omenirii, crezu-n 
Tine era stîncă.../ Azi pe pînză Te aruncă ori în marmură Te taie.” 
(Dumnezeu şi om). 

Nici aportul ,,negativ’’ al artei nu este scuzat de poet, acesta 
deplîngînd faptul că arta religioasă, care ar trebui să-l apropie pe om de 
Dumnezeu, să-l facă să mediteze, a ajuns să nu-i mai spună mai nimic şi 
să-l îndepărteze de El, prin mesajul şi fastul său. (La toate acestea se mai 
adaugă şi lipsa de evlavie a artistului.) Este subliniat aici rolul de fereastră 
spre Dumnezeu, pe care îl joacă artă, după concepţia creştină: „Era vremi 
acelea, Doamne, cînd gravură grosolană/ Ajuta numai al minţii sbor de 
foc cutezător... (...)/ Azi artistul te concepe ca pe-un rege-n tronul său,/ 
Dară inima-i deşartă mîna fină n-o urmează.../ De a veacului suflare a 
lui inimă e trează/ Şi în ochiul lui cuminte Tu eşti om – nu Dumnezeu”. 
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Într-un veac marcat de ateism şi de divinizare a omului, Eminescu 
nu contestă existenţa lui Dumnezeu, ci pune la îndoială atotputernicia Lui, 
în virtutea nonintervenţiei Sale împotriva răului din lume, într-o polemică 
dură şi aspră (în mare parte justificată). El este interesat de lucruri 
profunde, de probleme limită; nu ni se pare că o face doar din motive de 
ordin social – aspect care a marcat în bună măsură gîndirea epocii-, ci 
dintr-o trăire interioară foarte profundă. Ceea ce Eminescu pare să uite 
sau pur şi simplu nu poate accepta este ideea respectării absolute de către 
Dumnezeu a liberului arbitru cu care este înzestrat omul. Gîndirea 
eminesciană pare să fie prinsă între această trăire intensă şi siguranţa că 
Dumnezeu nu va interveni abuziv în istorie. De aici apare starea 
conflictuală şi neputinţa de a accepta un Dumnezeu care nu face dreptate 
în lumea aceasta: „Ce Dumnezeu e-acela care-ar putea să-l ierte/ Că ţări 
întregi schimbat-au în întinsori deşerte?(...)/ Nu ne mustraţi! Noi sîntem 
de cei cu-auzul fin/ Şi pricepurăm şoapta misterului divin.” (Preot şi 
filosof). 

Opunînd în Preot şi filosof (1880) două viziuni asupra înţelegerii 
lumii, Eminescu nu combate creştinismul în sine, ci pe acei reprezentanţi 
oficiali ai religiei care pe de o parte nu pot da o explicaţie plauzibilă 
existenţei răului în lume,care include şi un aspect soteriologic şi pe de altă 
parte par să nu încerce nimic pentru a-l înlătura sau, măcar, pentru a-l 
stăvili. Ceea ce vrea el este o intervenţie activă, din exterior, împotriva 
răului, o înlăturare radicală şi definitivă a acestuia pentru ca oamenii să 
poată trăi în pace pe pămînt. Toată această tulburare interioară pe plan 
metafizic arată faptul că Eminescu este mereu cu gîndul la Divinitate, la 
unul dintre rosturile ei, acela de protectoare şi ajutătoare a oamenilor, că 
pune totul sub interogaţie. Nimic din toate acestea nu este străin căutării 
mistice, şi ea aplecată deseori asupra problemelor practice ale existenţei 
în lume. Căutarea mistică are şi ea momente în care îşi arată limitele, în 
care omul se simte cu adevărat părăsit în lume, cînd apare neputinţa de a 
mai vedea bunătatea lui Dumnezeu. Sînt momentele de răscruce în care 
omului i se pune la încercare credinţa, iubirea şi înţelegerea, dar care au şi 
rostul de a-l smeri. Filosoful din această poezie are mult din înţelesul 
patristic al termenului, cel de căutător care vrea în acelaşi timp să accepte 
a priori, dar şi să înţeleagă sensul adînc al acţiunilor divine. 

În textele cu conţinut strict religios – Colinde, colinde (1878), 
Învierea (1878), Rugăciune (1879), Răsai asupra mea... (1879), Ta 
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twam asi (1879) – apare un Eminescu total diferit de cel din poezia 
filosofică: trăitor, cald, smerit, în căutarea purificării. Ce transpare din 
acestea este faptul că poetul se simte mult mai apropiat de Maica 
Domnului, decît de Acesta. Ei îi cere ajutorul, protecţia şi, de ce nu, chiar 
mîntuirea. În poeziile dedicate Fecioarei Maria, ultimele trei, - 
comparabile prin frumuseţea lor cu cele ale Sfîntului Efrem Sirul sau ale 
Sfîntului Ioan Damaschin – Eminescu îşi ridică sufletul îndurerat spre cer, 
dar nu înspre Mîntuitorul, aşa cum ar părea normal la prima vedere, ci 
spre Maica Sa. Se smereşte în faţa Ei, ca un copil supus în faţa mamei 
sale: „Rugămu-ne-ndurărilor,/ Luceafărului mărilor;/ Ascultă-a noastre 
plîngeri,/ Regină peste îngeri,/ Din neguri te arată,/ Lumină dulce clară” 
(Rugăciune). 

A te ruga  Maicii Domnului, atunci cînd te simţi prea plin de 
negura patimilor pentru a-ţi sui gîndul la tronul Fiului, este un gest de 
mare smerenie întîlnit adeseori în viaţa credincioşilor. Cu siguranţă, nu se 
poate spune că atenţia pe care poetul i-o dă Mariei echivalează cu 
ignorarea sau cu necredinţa în Mîntuitorul, ba dimpotrivă: nu te poţi ruga 
Maicii Domnului decît dacă ai credinţă în Fiul Ei, iar rugăciunile adresate 
Ei sînt primite de Acesta. Nădejdea în ajutorul Ei este şi aceea în 
milostivirea Fiului. Pe planul trăirii mistice, se poate spune că Eminescu 
nu vorbeşte cu Dumnezeu decît prin intermediul Fecioarei. Noi înţelegem 
să nu punem aceasta pe seama unei bariere comunicaţionale ridicate 
deliberat de poet între el şi Divinitate, ci pe un fond de smerenie înţeleasă 
în adevărata ei accepţie: „Răsai asupra mea, lumină lină,/ Ca-n visul meu 
ceresc d-odinioară; (...)/ Speranţa mea tu n-o lăsa să moară (...)/ Eu nu 
mai cred nimic şi n-am tărie./ Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa/ Şi 
reapari din cerul tău de stele:/ Ca să te-ador pe veci, Marie!” (Răsai 
asupra mea). 

Recunoaşterea lipsei sau a pierderii credinţei poate fi înţeleasă în 
acelaşi mod. Dacă şi-ar fi pierdut cu adevărat credinţa, n-ar mai avut 
niciun rost să se mai roage cuiva. Tocmai existenţa credinţei în sufletul 
său îl face să-i vorbească Maicii Domnului. Nu credem că poezia 
filosofică eminesciană, cu influenţe budiste, arată o renunţare la credinţa 
creştină; ea nu este decît o faţetă a gîndirii şi creaţiei sale, care nu trebuie 
văzută neapărat în contradicţie cu textele de factură mistică ortodoxă. 

Absenţa comunicării directe cu Dumnezeu apare şi în textele 
închinate celor două sărbători centrale ale Creştinismului: Naşterea şi 
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Învierea Domnului. Colinde, colinde şi Învierea sînt poezii mai mult 
descriptive, dar pline de evlavie1. Ca şi în colindele obişnuite, Eminescu 
pune mare accent pe bucuria lumii la venirea Mîntuitorului şi pe imaginea 
Maicii cu Pruncul. În afara acestei bucurii însă, nu se simte nici o altă 
trăire personală, poetul integrîndu-se în acest „personaj colectiv”. Aceeaşi 
falsă absenţă a individualităţii apare şi în Învierea, text cu implicaţii mai 
profunde şi cu o trăire religioasă mai intensă. Aici moartea lui Iisus 
Hristos este redată cu valenţele ei cosmice, cu plînsul liturgic, dar şi cu 
măreţia tainică a Învierii. Trăirea eminesciană se confundă cu 
spiritualitatea tradiţiei ortodoxe, în general, cu o trăire colectivă şi 
anonimă. Credem că tot smerenia este cea care îl face să-şi redea trăirile 
religioase printr-un intermediar, comunitatea credincioşilor. Ceea ce 
contează este armonia aceleiaşi trăiri care îi uneşte pe toţi oamenii în 
bucuria Învierii Domnului: ,,...cum din mormînt răsare Christos 
învingător,/ Iar inimile toate s-unesc în armonie... (Învierea). 

Eminescu se află într-o căutare religioasă perpetuă. Din punct de 
vedere mistic, dacă avem în vedere categoriile lui Dionisie Areopagitul 
(purificare, iluminare, unire cu Dumnezeu), s-ar putea spune că el se 
situează în primele două. Purificarea facilitează iluminarea, iar aceasta dă 
naştere unei alte purificări necesare evoluţiei interioare. Căutarea lui o are 
mereu în centru pe Maica Domnului, fără a-L uita, însă, pe Hristos. Ea îi 
este povăţuitoare şi ajutătoare. În creaţia sa religioasă Eminescu este un 
poet de o mare smerenie, care nu face caz de cunoaşterea şi de trăirile lui, 
ci se micşorează mereu pentru a se apropia cît mai mult de Domnul. 

                                                 
 

1 Un oarecare descriptivism este caracteristic şi poemelor lui Grigorie Teologul sau 
Simeon Noul Teolog; şi liricii mistice în general. 
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LAURENŢIU MALOMFĂLEAN 

Master I, Cluj-Napoca 

Povestea pe de rost – o problemă de istorie internă a poeziei 
eminesciene 

„Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost  
De-mi ţin la el urechea – şi rîd de cîte-ascult 
Ca de dureri străine?... Parc-am murit de mult.” 
 

Studiul meu pledează pentru reînscrierea lui Eminescu în acel 
curent estetico-filosofic şi cognitiv de la sfîrşitul secolului al XIX-lea, 
creuzet în care se naşte ce s-a numit apoi modernism. Astfel, mutaţia 
produsă de poet în literatura română va trebui înţeleasă nu atît ca depăşire 
a perioadei paşoptiste cît ca raliere la un teren de forţe propriu, de 
resedimentare, dar caracteristic întregii epoci. Voi căuta posibile analogii 
între poet şi cîţiva din marii săi congeneri, premergători sau 
contemporani, fără să cad în capcana influenţelor; Eminescu nu trebuie 
plasat în descendenţa unor figuri, ci în imediata lor companie.  

Miza principală a lucrării ar fi deconstrucţia unei mode 
hermeneutice. Dacă, pe de o parte, acceptăm că prin opera poetului 
asistăm la depăşirea romantismului desuet şi la premoniţia 
modernismului, cea mai mare greşeală este, pe de o parte, să-l plasezi pe 
Eminescu în cadrul unei singure episteme (ultimul romantic european, 
respectiv primul poet autohton modern), sau să-i schematizezi cursul 
creaţiei printr-un stadialism fie verosimil (superpozabil devenirii 
modelelor cosmologice), fie fortuit (antumele neptunice net opuse 
postumelor plutonice). Aşadar, aş susţine reconsiderarea structurii 
monolitice a operei eminesciene, fără a o periodiza, în schimb. Asta 
pentru că trăsăturile sale definitorii se regăsesc încă de la primele 
manifestări: „evoluţia” – diacronia inerentă – nu face decît să acutizeze 
conflictul interior permanent, vocaţia tragică din start acolo (ca în 
Epigonii, unde niciodată nu vom şti dacă paşoptiştii sînt priviţi nostalgic 
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sau ironic, evidentă fixîndu-ni-se doar căutătura de Ianus tînăr). Nu este 
vorba doar de nişte „prefigurări” ale unei perioade finale1, ci de repetatele 
răbufniri ale unui fond gata constituit2. Apoi, dacă vrem să-l încadrăm cu 
tot dinadinsul, Eminescu s-ar situa preponderent într-un premodernism de 
nuanţă existenţialistă. Discuţiile de gen, departe de-a fi sterile, nu se vor 
soluţiona probabil niciodată, dar faptul nu ne poate împiedica să lansăm 
ipoteze, mai mult ori mai puţin metacritic (revizitînd adică supoziţii mai 
vechi). 

Eminescu şi Nietzsche sau poetul-filosof şi filosoful-poet 
Pentru început, aş trasa cîteva linii divergente între Eminescu şi 

poate cel mai important contemporan al său, Friederich Nietzsche. 
Posibilitatea unei atari apropieri a fost intuită de multe ori, dar absenţa 
contactului explicit lăsa mereu problema în suspensie. Astfel, Ioana Em. 
Petrescu observă că „în perioada cînd Eminescu îşi publica Epigonii, 
Nietzsche începea să scrie […] Naşterea tragediei, lucrare pe care 
Eminescu, probabil, nu a cunoscut-o, dar de care se apropie, pe de o parte, 
printr-o similară sinteză între hegelianism şi schopenhauerianism, pe de 
altă parte prin încorporarea şi depăşirea pesimismului schopenhauerian şi 
a optimismului hegelian într-o viziune tragică asupra existenţei, vizibilă 
în special [s. n.; deci nu doar!] în ultima perioadă de creaţie” (Ioana Em. 
Petrescu, 1994: 56)3. Validînd afinitatea celor doi, Edgar Papu se rezumă 
la rolul jucat de Schopenhauer: „Eminescu se numără printre cei dintîi 
poeţi europeni de factură majoră în care se află înscrisă întipărirea 
filozofiei lui Schopenhauer. În această privinţă, el se vede precedat numai 
de unele strălucite figuri ale Germaniei din acea vreme, printre alţii, de 
Wagner şi de Nietzsche” (Edgar Papu, 1979: 191); apoi, acelaşi critic 
susţine că poetul român a cunoscut Lumea ca voinţă şi reprezentare 
„numai cu vreo două decenii de la apariţia ei [1849; n. n.]”, respectiv că 
„Nietzsche însuşi nu cu mult înainte o cunoscuse” (Ibidem: 192). Din 
acest punct, analogia se bifurcă şi Papu consideră că Eminescu nu s-a 

                                                 
 

1 Cum susţine Ioana Em. Petrescu; v. infra. 
2 V. referinţa la Mortua est!, infra. 
3 Ulterior, autoarea mai aseamănă „demonul eminescian” cu „eul liric, aşa cum îl 

definea Nietzsche” (Op. cit.: 61). 
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lăsat influenţat de gîndirea schopenhaueriană, că raportul dintre părintele 
pesimismului filosofic şi poet a fost unul „cu totul degajat” (Ibidem); în 
concluzie, spre deosebire de Nietzsche, pentru care ideile compatriotului 
său deţin o „funcţie constitutivă [s. a.]”, pentru Eminescu acelaşi fond 
ideatic ajunge să reprezinte doar o funcţie „confirmativă, destinată să 
întărească sensul zădărniciei şi, deci, al renunţării, pe care poetul şi-l 
însuşise din altă parte”. 

Dar diferenţa fundamentală dintre cei doi o constituie modul 
disjunct în care l-au depăşit pe Schopenhauer. Astfel, în lucrarea sa 
despre categoria tragicului, Gabriel Liiceanu consideră că depăşirea 
pesimismului s-a realizat în sens etic la Eminescu, prin recidiva moralei 
kantiene, respectiv în sens estetic la Nietzsche, „prin postularea 
dimensiunii tragice (nonpesimiste) a universului elin” (Gabriel Liiceanu, 
1993: 149)4. Aş repune în discuţie diferenţa dintre cei doi, retrasînd 
elementul eminescian al (in)ecuaţiei pe traiectul unei depăşiri în sens 
existenţial, global. Cu alte cuvinte, tragicului estetic, organizat în cuplul 
dionisiac-apolinic, trebuie să i se opună un tragic existenţial, în cadrul 
căruia polii sînt esteticul şi eticul5. Poetul nostru nu se putea întoarce la 
Kant o dată ce-l depăşise pe Schopenhauer, a cărui filosofie se naşte şi din 
refuzul sistemului kantian. În realitate, departe de-a fi retrograd, 
Eminescu anunţă o nouă mişcare de gîndire, coagulată mai tîrziu în 
curentul existenţialist. 

Efectele celor două direcţii survin imediat: Eminescu se îndoieşte 
mereu de soluţia salvării prin artă, prin creaţie, construind universuri 
compensative şi demontîndu-le concomitent, iar în cazul lui Nietzsche 
vorbim de o adevărată „soteriologie estetică” (Gabriel Liiceanu, 1993: 
147). Poetul acutizează conflictul iluzie-realitate, dar nu-l rezolvă 
niciodată, filosoful valorifică dezacordul şi-l suspendă printr-o sublimare 
pur artistică, la nivelul tragediei greceşti. În contrapondere, am spune că 
Eminescu mîntuie cu poezia ca mîntuire. 

                                                 
 

4 De remarcat că „destinul paralel” Eminescu-Nietzsche se configurează dintr-o 
perspectivă care face din ambii autori doi simpli „continuatori”, mai mult influenţaţi 
decît autentici în ideile şi limbajul propriu. 

5 În linii mari, conflictul estetic-etic se poate suprapune peste dihotomia spaţiu 
privat / spaţiu public, operată de Caius Dobrescu (2004). 
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O paralelă ceva mai aplicată s-ar axa pe depăşirea geniului 
schopenhauerian, aşa cum a fost el analizat în anexa Despre geniu a 
Lumii ca voinţă şi reprezentare; dacă Nietzsche transformă geniul într-
o figură supraumană, Eminescu îl converteşte într-o figură cezarică. 
Remarcăm egala tendinţă spre ruptură şi coagulare, Supraomul şi Cezarul 
fiind aceeaşi genialitate cu puteri titaniene, sublimată dintr-un acelaşi 
prometeism de factură goetheană6. Să mai acceptăm un singur lucru, 
deocamdată: cele două măşti acţionează ca nişte pseudonime, ca nişte 
semnături, anulînd opoziţia netă dintre persoană şi personaj; dacă 
Nietzsche se consideră el însuşi un individ suprauman, „personalitatea 
eminesciană realizează o contaminare a tipului titanian cu cel al geniului, 
realizînd formula sa definitivă de sentiment” (Ioana Em. Petrescu, prefaţă 
la D. Popovici, 1969: 24)7. 

Rolul acestei prime secţiuni ar fi să clarifice din exterior conflictul 
imanent operei eminesciene, luată ca întreg. Nu doar ultima perioadă de 
creaţie trebuie văzută ca tragică, viziune la care poetul ar ajunge pe 
traseul sintetic al unei dialectici evolutive, dimpotrivă, trebuie să vedem 
presinteza, scizura preformatată, reflexul personalităţii fracturate, 
schizoide. Numai aşa vom înţelege de ce „setea de adevăr şi armonie a lui 
Eminescu face din schopenhauerianism o perpetuă dramă” (Mihai 
Ciurdariu apud Gabriel Liiceanu, 1993: 149). 

Existenţialismul eminescian. Variantele Odei (în metru antic) 
şi Melancolie 
Majoritatea comentatorilor acceptă că textul Odei trebuie privit în 

calitatea sa de testament liric, ori că travaliul care i-a dat naştere străbate 
ca un fior o mare parte din opera poetului (1873-1882). Astfel, analizînd 
atelierul poemei dintr-o perspectivă diacronică, Ioana Em. Petrescu 
distinge trei tipuri de variante, suprapuse implicit celor trei etape de 
creaţie (Ioana Em. Petrescu, 1994: 197-199). Pe de altă parte, aceeaşi 
autoare considerase figura Cezarului drept emblematică pentru ultima 

                                                 
 

6 Alt autor neîncadrabil, a cărui creaţie a fost etapizată la fel de rigid. 
7 Cele două categorii, fundamentale în lucrarea citată, rămîn operaţionale, cu toată 

megalomania lor de poetică romantică; în fond, ele comit acelaşi conflict: estetic (geniul, 
contemplativ) vs. etic (titanul, activ). 
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perioadă creatoare, cea tragică (Ibidem: 178). Dar tocmai Napoleon, 
imaginea cezarică prin excelenţă, fusese titularul primei variante a Odei, 
nicidecum bardul paşoptist, ori demonul romantismului major! Aşadar, un 
argument în plus pentru teza lucrării de faţă: figura sub care Ioana Em. 
Petrescu aşează cea de-a treia perioadă a creaţiei eminesciene domină de 
la primele manifestări imaginarul poetului. 

Ajuns în acest punct, aş identifica figura arhetipală a imaginarului 
eminescian inversînd o imagine din Venere şi Madonă: rezultatul ar fi 
poetul-împărat. Altfel nu s-ar explica prezenţa lui Apollo într-un text 
închinat împăratului francez8, care, cu tot prometeismul său suprauman, 
este tot un alter ego pentru poet. Mistuirea bardului de-al său propriu vis, 
topirea demonului pe-al său propriu rug, arderea omului în propriul chin 
sînt experienţe similare, stratificarea lor diacronică nefiind oportună. 
Bineînţeles, „în varianta definitivă, Oda nu mai e expresia condiţiei 
eroului sau a geniului, ci expresia pură a condiţiei umane” (Ioana Em. 
Petrescu, 1994: 199), dar această condiţie rămîne privilegiată.  

Edgar Papu, în ciuda tezismului său protocronist, analizează 
judicios textul finit al Odei recunoscînd „o întreagă dialectică existenţială: 
poemul urmăreşte stringent procesul instaurării în starea de a fi, o dată cu 
ieşirea din alienare” (Edgar Papu, 1979: 201). Iluzia, disperarea şi dorinţa 
dezalienării printr-un descîntec al regăsirii sînt coprezente, faţete ale unui 
eu spulberat într-adevăr prin „simplul fapt al existenţei” (Ioana Em. 
Petrescu, 1994: 199), însă net superior; în fond, „Eminescu pleacă […] de 
la repudierea romantismului pentru a ajunge la acel existenţialism […] 
care se dirijează către regăsirea fiinţei în cadrul experienţelor-limită” 
(Edgar Papu, 1979: 201). După ce ne asigură că poetul „n-a cunoscut nici 
Tratatul disperării al lui Kirkegaard [sic!], nici drama Wozzek a lui 
Georg Büchner” (Ibidem), Edgar Papu lansează pertinent o judecată 
foarte curajoasă: „cu totul independent, Oda… rămîne pe plan mondial 

                                                 
 

8 Este vorba de cea de-a treia versiune a Odei, „acceaşi odă pentru Napoleon, 
transpusă însă în monolog” (Perpessicius, în Mihai Eminescu, 1944: 119); versurile cu 
pricina sînt: „Am aşteptat ram să se ‘ncingă mîndru / Ram glorios, sfînt, cum îl poart’ 
Apollo / Umbră pe veci dînd nepăsări-mi laurul / Pururea verde” (Mihai Eminescu, 
1944: 121). 



LAURENŢIU MALOMFĂLEAN 

34 
 

poate prima valoroasă piesă lirică a existenţialismului”. Fireşte, nu 
primatul contează, ci încadrarea. 

Mai departe, tot în grilă existenţialistă, voi utiliza un precursor 
unanim acceptat al mişcării / curentului din prima jumătate a secolului 
trecut. Este vorba de mai sus amintitul Søren Kierkegaard, ale cărui 
contribuţii cu privire la stadiile (modurile) existenţiale au fost anticipate 
cînd am opus tragismului nietzschean estetic un tragism eminescian 
existenţial. Astfel, în Sau – sau, carte din 1843, filosoful danez 
explorează stadiul estetic şi cel etic, opunînd desfătării nemijlocite datoria 
şi reflecţia critică, pentru ca doi ani mai tîrziu, în Stadii pe drumul vieţii, 
să se focalizeze preponderent asupra stadiului religios, tangibil numai 
printr-un extraordinar salt peste limitele raţiunii. După cum va reieşi 
numaidecît, ultimul stadiu nu poate fi valorificat în studiul de faţă, care se 
limitează la conflictul blocat al primei lucrări menţionate: „Sau-sau 
încearcă să demonstreze că există antinomii absolute, care nu pot fi 
depăşite şi mediate, între acestea numărîndu-se cea dintre estetic şi etic” 
(A. S. Tăbăraşi introducere la Søren Kierkegaard, 2008: 31). Să mai 
notăm că „multă vreme, cercetarea a interpretat raportul dintre etic, estetic 
şi religios în cadrul unei aşa-numite «teorii a stadiilor» (expresie 
nefolosită de Kierkegaard), în care atingerea unui stadiu înseamnă 
depăşirea celorlalte, importanţa sferelor existenţei, luate separat, fiind 
redusă. În ultimii ani însă, apariţia ediţiei critice daneze a Operelor 
kierkegaardiene a dus la o reevaluare a problemei stadiilor, care nu mai 
sînt înţelese simplificat, ca simple etape succesive, ci ca moduri de 
existenţă în care domină o anumită tendinţă, însă există şi relaţii ascunse 
cu celelalte tendinţe” (Ibidem: 42-43). 

Întorcîndu-ne la Eminescu şi la figura poetului-împărat, am 
redefini-o kierkegaardian drept estetul cu simţ etic, înlocuitorul 
divinităţii9. Religiozitatea lipsea funciar din arsenalul poetic al unui autor 
care la douăzeci de ani publica Mortua est!, înlocuind prematur o 
transcendenţă vidă cu diferendul celorlalte stadii10. Mai exact, poetul 

                                                 
 

9 De notat că Sau-sau debutează cu definirea poetului! 
10 „Măsura a ceea ce Eminescu ar fi putut să creeze în afara influenţei [?] 

schopenhaueriene ne este dată de elegia Mortua est…” (D. Popovici, 1969: 333). 
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român aglutinează hedonismul înaintaşilor şi reflecţia critică, soluţia 
suspendării celor două poziţii printr-un salt în sfera credinţei fiindu-i total 
străină, carenţă ce-l încredinţează nebuniei (spre deosebire de Baudelaire, 
care se prăbuşise la picioarele crucii). Fiindcă poate părea că dăm 
stadiilor lui Kierkegaard un înţeles mai mult literar, trebuie să convenim 
asupra unui aspect: în cazul poeţilor absoluţi, distincţia dintre eul 
biografic şi cel creator nu se mai impune de la sine, ci se relevă confuzia, 
dacă nu chiar identitatea lor; într-un poem ca Epigonii sau Înţelepciune, 
ai aripi de ceară, vocea crizată nu aparţine doar personajului Eminescu, 
ci şi propriei personalităţi scindate. 

Din această ciocnire interioară se nasc ironia şi melancolia lui 
Eminescu, devenite simptome complementare. Witz-ul cvasimodern, pe 
care Kierkegaard îl plasează pe falia dintre estetic si etic, în funcţia lui 
dublă de „seducator” şi „călăuză”, reprezintă la poetul nostru reglajul unei 
melancolii depersonalizante. Poemul ce poartă numele fatidicei boli 
rescrie în a doua sa parte un Eminescu după celălalt Eminescu, 
povestindu-şi pe de rost lipsa de rost; am spus rescrie pentru că textul 
Melancoliei fusese pre-zis de versul „privirea scrutătoare ce nimica nu 
visează” din Epigonii. Ca şi acolo, dedublarea funcţionează după o logică 
implacabilă11, numai că vocea primului stadiu dispare contemplată de 
vocea melancolic-îndoliată: „Parc-am murit de mult”. 

Avem aşadar, în ambele cazuri, o dedublare explicită care ne-ar 
îngădui să postulăm dedublarea implicită din alte poeme. Deocamdată, ne 
permitem doar o nouă paralelă: dacă pentru Rimbaud, alt uriaş 
contemporan, sintagma je est un autre devenise deviză, poetul căutînd şi 
provocîndu-şi programatic înstrăinarea de sine, Eminescu resimte ruptura 
la modul dureros – chiar nevrotic12. Oricum, întîlnirile poetului român cu 

                                                                                                                        
 

Mergînd mai departe, găsim în Amicului F. I. (1869) primele mostre pur eminesciene, 
care anunţă restul unei opere fără Dumnezeu. 

11 Tragismul per se distilase tragismul exteriorizat într-unul dintre monologurile lui 
Ştefăniţă-Vodă din începuta dramă Mira, care constituie primul avantext al poeziei 
Melancolie; cu alte cuvinte, vocaţia de tragedian a lui Eminescu se manifestă plenar în 
confesiunile lirice deplin finisate. 

12 În acest sens, cînd analizează Melancolie şi alte versuri înrudite, Tudor Vianu 
pune diagnosticul de „nevroză a depersonalizării”, caracteristic unei întregi literaturi din 
ultima jumătate a secolului al XIX-lea (Tudor Vianu, 1974:51). 
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poetica postromantică franceză, cu naşterea poeziei moderne 
(„trancendenţa goală”, dar totuşi transcendentă, melancolia şi neantul 
nirvanatic) apar astăzi drept indiscutabile. „Independent de ei [Baudelaire, 
Rimbaud, Mallarmé; n. n.], dar exact în acelaşi timp, Eminescu reprezintă 
[…] o poziţie identică, recunoscută în aceeaşi lucidă tensiune 
postromantică între ideal şi realitate [s. a.]” (Edgar Papu, 1979: 192). 

Concluzii 
În cazul unui scriitor de talia lui Eminescu, atît înscrierea în 

cadrele rigide ale unei sigure mişcări, cît şi etapizarea creaţiei sînt 
exterioare substanţei. Acestea trebuie înlocuite cu plasarea poetului în 
cadrul mai larg al epocii, prin stabilirea paralelismelor şi analogiilor cu 
marii săi contemporani. 

Apoi, Eminescu nu e tragic în evoluţia lui, ci în structura poeziei 
sale. Optimismul hegelian şi pesimismul schopenhauerian sînt retopite13 
şi rematriţate sintetic într-un tragism al cărui prim fruct este alienarea, 
soldată cu dedublarea tipic eminesciană, tipic postromantică, dar specifică 
tuturor perioadelor de criză din istoria culturii; ca formă coagulată de 
melancolie, disperarea nu se vindecă niciodată la poetul român, prins într-
o menghină fără speranţa saltului în transcendent, în stadiul religios. 

Agonizantul conflict dintre iluzie şi realitate, dintre „lumea-
nchipuirii” şi „lumea cea aievea”, dintre nivelul estetic şi cel etic – al 
doilea presupunînd acceptarea lipsită de salturi în ideal a realităţii – 
macină constant eul eminescian. Dar un poet adevărat îşi asumă realul 
exact în măsura în care îşi asumă reversul. 

BIBLIOGRAFIE 

Caius Dobrescu, 2004, Mihai Eminescu. Imaginarul spaţiului privat. 
Imaginarul spaţiului public, Editura Aula (Canon), Braşov 

Mihai Eminescu, 1944, Opere III. Poezii tipărite în timpul vieţii. Note 
şi variante: Dela Doina la Kamadeva, ediţie critică îngrijită de 
Perpessicius (cu 21 reproduceri după manuscrise), Editura 
Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti 
                                                 
 

13 Aidoma cazului Nietzsche, dar ca reflex a ceva preexistent. 



POVESTEA PE DE ROST 

37 
 

Søren Kierkegaard, 2008, Opere **: Sau – sau. Un fragment de viaţă 
editat de Victor Eremita. Partea întîi cuprinzînd hîrtiile lui A, 
traducere din daneză, introducere şi note de Anca-Stanca Tăbăraşi, 
Editura Humanitas, Bucureşti 

Gabriel Liiceanu, 1993, Tragicul. O fenomenologie a limitei şi 
depăşirii, ediţia a doua revăzută, Editura Humanitas, Bucureşti 

Edgar Papu, 1979, Poezia lui Eminescu. Elemente structurale, ediţia a 
doua revăzută şi adăugită, Editura Junimea (Eminesciana, 19), Iaşi 

Ioana Em. Petrescu, 1994, Mihai Eminescu – Poet tragic, ediţie îngrijită 
de Ioana Bot, Editura Junimea (Eminesciana, 56), Iaşi 

D. Popovici, 1969, Poezia lui Mihai Eminescu, prefaţă de Ioana 
Petrescu, Editura Tineretului (Lyceum), Bucureşti 

Tudor Vianu, 1974, Mihai Eminescu, prefaţă de Al. Dima, ediţie îngrijită 
de Virgil Cuţitaru, Junimea (Eminesciana), Iaşi 

 



 

 
 

 
 



39 
 

IRINA MĂDĂLINA MIRCEA 
Anul III, Braşov 

Metamorfoza unui mit: „Luceafărul” ca expresie a 
eclectismului cultural contemporan 

Nu putem începe dezbaterea noastră fără a institui, încă de la 
început, o distincţie riguroasă în ceea ce priveşte segmentele de public. 
Iulian Costache delimitează în lucrarea Eminescu, negocierea unei 
imagini trei segmente de public: publicul creator de interpretări (criticii), 
publicul tradiţional, consumator de literatură şi publicul nespecific. 

Care este legătura dintre aceste trei segmente de public şi opera 
eminesciană? În primul rînd trebuie observată legătura dintre cele trei 
tipuri de public: dependenţa publicului consumator de literatură este 
direct motivată de publicul creator de interpretări. Orizontul de aşteptare 
al oricărei opere literare este modelat şi orientat întotdeauna de opinia 
publicului critic. 

Receptarea estetică a unei creaţii literare se face în mod direct de 
la „sursă” la publicul consumator, dar şi mediat, prin intermediul criticii. 
Publicul nespecific, în schimb „(...) devine doar în mod accidental 
consumator al valorilor simbolice puse în circulaţie de literatură, fără a 
proba în mod necesar un interes constant şi o înţelegere adecvată a 
fenomenului literar, neprofesionalizîndu-şi, ca atare, nici lectura şi nici 
reflexele culturale.” (Iulian Costache, 2008: 181). 

La fel s-a întîmplat şi în cazul receptării operei lui Eminescu, unde 
opinia critică a indus publicului consumator de literatură o anume 
viziune. La ora actuală, această viziune culturală avizată, circulă în 
paralel cu o altă viziune - cea a publicului neavizat, care, luînd cunoştinţă 
sporadic cu un text eminescian, şi nu unul oarecare, ci tocmai cu 
Luceafărul, şi-a creat propria interpretare a acestuia, rezultînd, după cum 
vom vedea, una din cele mai contemporane aprecieri ale unui text 
puternic ancorat în clasicismul critic românesc: Luceafărul a fost decretat 
pe data de 14 februarie 2009 drept cel mai lung poem de dragoste din 
lume, după, aşa cum spuneam, aprecierile unui segment de public 
neavizat. 
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Pentru scena literară a secolului al XIX-lea, Eminescu este o 
revelaţie. Revelaţie atît din punct de vedere al calităţilor intelectuale, cît şi 
din punct de vedere al aspectului fizic: tînăr student, pasionat de filosofia 
germană a lui Kant şi Schopenhauer, cunoscător al culturii indiene, cu o 
predilecţie pentru scriitorii onirici precum Novalis, Hölderlin sau 
Hoffman, avînd o imagine fizică diafană şi o viaţă scurtă, curmată tragic 
la o vîrstă fragedă; toate acestea constituie valenţele tînărului geniu 
romantic.  

Patosul şi frenezia cu care este întîmpinat Eminescu, dar mai ales 
excesul de elogii care i se aduc din partea mentorului său în epocă – Titu 
Maiorescu – dar şi ulterior, postum, prin vocea critică a altor personalităţi, 
contribuie treptat la conturarea unei imagini durabile şi chiar mitice a lui 
Eminescu.  

Acumulările critice pozitive şi ultrasubiective la adresa operei lui 
Eminescu configurează, în mod inevitabil, un mit Eminescu, deopotrivă 
cultural şi colectiv. Reprezentarea colectivă a imaginii simbolice a lui 
Eminescu şi propagarea ei s-au făcut, în mod cert, prin intermediul şcolii 
româneşti, prin prisma canonului didactic şcolar, care l-a ridicat pe 
Eminescu la rang de „poet naţional”. 

Într-o încercare de explicare a acestui fenomen al mitizării, Eugen 
Negrici găseşte un posibil răspuns: „(...) ca de regulă în astfel de cazuri, 
punerea în lumină a unei asemenea (...) imagini a avut nevoie de puterea 
persuasivă a cuvîntului. Un rol însemnat în insinuarea şi statornicirea în 
imaginarul colectiv românesc a chipului înrămat în mit al tînărului geniu 
l-au avut portretele făcute poetului de Titu Maiorescu (Prefaţa din 1889) 
şi de I. L. Caragiale (În Nirvana), personalităţi de mare autoritate, ale 
căror fraze, citite cu sfinţenie de generaţii întregi de elevi s-au 
împămîntenit adînc.” (Eugen Negrici, 2008: 71). 

Care au fost consecinţele unei asemenea „mişcări” de mitizare? 
Evident clişeizarea şi stereotipizarea unor formule legate de numele lui 
Eminescu. Sintagme precum: Luceafărul poeziei româneşti, Cel mai mare 
poet naţional, Poet nepereche, „al doilea zeu după Zalmoxe” (Ibidem: 74) 
au contribuit la marea dogmatizare eminesciană, supraestimîndu-i 
calităţile artistice şi transformîndu-l din om în supraom, din poet în icon. 
Eminescu devine o proiecţie a intangibilului, iar orice încercare de a-l 
coborî de pe altarul idealizării este văzută drept o încercare de profanare. 
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Epoca actuală aduce o răsturnare a percepţiilor critice asupra 
liricii lui Eminescu, o revigorare printr-o nouă abordare. Surprinzător 
însă, această revigorare nu vine din sfera culturală, ci dintr-una 
subculturală, prin interpretările unei „comunităţi a publicului nespecific” 
(Iulian Costache), a cărei tangenţă cu literatura este, aşa cum afirmam 
anterior, sporadică. Totuşi, fără o înţelegere profundă a semnificaţiilor 
poemului lui Eminescu, fără o însuşire a valorilor culturale, această 
comunitate extra-culturală nu poate releva decît semnificaţii arbitrare. Cu 
toate acestea, crearea unei imagini nu mai revine exclusiv elitelor, ci este 
asumată de o comunitate extra-culturală, iar anumite aspecte ce păreau a 
face obiectul preocupărilor publicului nespecific, capătă dintr-odată 
semnificaţii în sfera de manifestare a acestuia, după cum vom ilustra în 
continuare. 

Spuneam, aşadar, că pe data de 14 februarie 2009 poemul 
Luceafărul a fost decretat de către site-ul World Records Academy drept 
cel mai lung poem de dragoste din lume. Acest site se ocupă cu stabilirea 
recordurilor mondiale în diferite domenii, printre care şi literatura: „Iaşi, 
România – Luceafărul, de Mihai Eminescu, poem alcătuit din 98 de 
strofe, care istoriseşte povestea de dragoste dintre Luceafărul nemuritor şi 
o frumoasă prinţesă muritoare, stabileşte recordul mondial pentru cel mai 
lung poem de dragoste din lume. Luceafărul este povestea unei tinere 
prinţese care se ruga seară de seară Luceafărului. Acesta se îndrăgosteşte 
de ea şi este gata să renunţe la nemurire, dar îşi dă seama că dragostea 
pentru tînără nu are echivalent în lumea reală. Poemul poate fi descris (de 
către generaţia Youtube) drept o combinaţie între Pe aripile vîntului 
(dramă romantică), Star Trek (poveste SF), şi Love Story (dramă) – 
toate acestea fac din Luceafărul un poem romantic, dar şi un poem al 
mileniului al III-lea.” 

Avînd în vedere sfera subculturală în care s-a produs evenimentul 
şi eşantionul de persoane care împărtăşesc unanima părere, dar şi analogia 
întreprinsă de acestea, nu putem ajunge decît la o singură concluzie: 
epoca actuală produce o mutaţie a valorilor tradiţionale, instituind o nouă 
atitudine în faţa mitului Eminescu. Mai mult, privind site-ul, lesne se 
poate deduce o caracteristică esenţială a acestuia, eclectismul, care, în 
mod evident a dus la formarea acestei opinii. Site-ul îmbină o serie de 
imagini vizuale – picturile celebre ale lui Sabin Bălaşa care ilustrează 
figura lui Eminescu, imaginea teiului din parcul Copou, statuia poetului şi 
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o serie de manuscrise ale poemelor acestuia, dar şi elemente auditive. 
Toate acestea sînt împletite în cadrul a două clipuri, care sintetizează 
misticismul, erotismul, spiritualitatea creaţiei lui Eminescu.  

Pe fundalul unuia din clipuri pot fi citite în limba engleză cele mai 
reprezentative versuri din Luceafărul, iar pe fundalul celuilalt se aud 
muzica şi versurile soţilor Doina şi Ion Aldea Teodorovici. Astfel, 
eclectismul site-ului se manifestă cu un impact deosebit asupra publicului 
nespecific, cunoscător accidental sau involuntar al textului. Fascinaţia 
vizuală a picturilor lui Bălaşa duc la analogia cu Star Trek, prin 
reprezentările tridimensionale ale cosmosului, în timp ce muzica asociată 
acestora şi versurile cu o încărcătură dramatică prefigurează asocierea cu 
Love Story şi Pe aripile vîntului.  

Vedem cum contemporaneitatea produce o asociere cu valorile în 
care crede şi, mai ales, cum cultura populară, de masă, îşi însuşeşte 
anumite aspecte ce ţin de sfera elitară. Totodată, putem interpreta această 
viziune nu drept o anihilare a mitului Eminescu, ci mai degrabă, o 
remitizare în stilul New Age. Dacă avem în vedere cîteva din trăsăturile 
curentului New Age: progresul spiritual, armonia universală, sau 
transformarea valorilor umane prin mijloace spirituale, conchidem că 
mitul Eminescu este resemantizat în concordanţă cu aspiraţiile 
contemporane.  

Una din aceste aspiraţii ale contemporaneităţii ţine de eliberarea 
de un complex, acela al depăşirii experienţei lumeşti. Visul umanităţii de 
a depăşi barierele lumii cunoscute şi explorarea unor spaţii necunoscute, 
evaziunea în locuri noi sau călătoria într-un alt cosmos par a fi deopotrivă 
însuşirile caracteristice, acutizate, ale omului contemporan, şi ale 
poemului eminescian, toate acestea transformînd poemul într-unul al „ 
mileniului al III-lea”. 

Receptarea critică actuală, în detrimentul publicului neavizat însă, 
depăşeşte limitele receptării clasice, extinzîndu-se spre orizonturi extra şi 
chiar post culturale.  

Deşi pentru critică o astfel de abordare a poemului Luceafărul ar 
putea dobîndi valenţe derizorii, nu putem face abstracţie, însă, de un fapt 
concret: publicul nespecific este superior din punct de vedere numeric 
faţă de publicul critic şi chiar faţă de cel consumator de literatură, iar 
acest fapt atestă, în general, forţa persuasivă a majorităţii asupra 
minorităţii.  
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Cu alte cuvinte, astfel de receptări contemporane ale operelor 
consacrate ar putea înlocui perspectivele stereotipizate şi clişeizate, 
aducînd cu sine noi posibilităţi de interpretare şi receptare, şi totodată, ar 
putea oferi o nouă semnificaţie a ceea ce cunoaştem sub denumirea de 
orizont de aşteptare pentru că, în definitiv, existenţa operei  literare este 
condiţionată de public, iar diferitele abordări întreprinse de acesta, atestă 
încă o dată, relaţia instituită intre cele două instanţe: opera şi publicul. 
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GABRIEL NEDELEA 
Anul III, Craiova 

Influenţa - între anxietate şi aspiraţie 

Context teoretic 
Premisa acestei lucrări este aceea că exegeza influenţei poetice nu 

se rezumă la studiul surselor, la istoria ideilor sau la tipologia imaginilor. 
Dincolo de aceste aspecte este relevant că anxietatea şi aspiraţia sînt 
două stări, nu neapărat complementare sau antagonice, provocate de 
influenţă, conştientizate sau nu de poetul în cauză, care pot deveni 
originea unor teme şi motive poetice majore din opera sa 

În plan hermeneutic cele două stări pot reprezintă obiectul unei 
grile de lectură care se dezvoltă pe mai multe planuri, unul dintre ele fiind 
abordarea lor ca motive (sau chiar teme) literare. 

Conceptul de anxietate a influenţei l-am preluat de la Harold 
Bloom, teoretizat în cartea omonimă. Criticul american realizează o 
lectură alegorică pentru a evidenţia cele şase mişcări revizioniste, ca 
mecanisme defensive, pe care le presupune prezenţa anxietăţii influenţei 
poetice. Acestea sînt, însă, varietăţi ale primei atitudini, pe care o numeşte 
Clinamen, termenul fiind preluat de la Lucreţiu „unde desemnează o 
abatere a atomilor care face posibilă schimbarea în univers” (Harold 
Bloom, 2008: 60), care se identifică şi cu ceea ce acesta va numi mepriza 
poetică. Bloom porneşte de la postulatul conform căruia „orice poet e o 
fiinţă prinsă într-o relaţie dialectică (transfer, repetiţie, greşeală, 
comunicare) cu un alt poet sau cu alţi poeţi” (Ibidem: 137), iar „influenţa 
e o metaforă, una care implică o matrice de relaţii – imagistice, 
temporale, spirituale, psihologice – toate avînd în ultimă instanţă o natură 
defensivă” (Ibidem: 20). În această ordine de idei „anxietatea influenţei 
reiese dintr-un act complex de răstălmăcirea tare, o interpretare 
creatoare” (Ibidem) pe care o va numi în alte rînduri rea-citire sau rea-
înţelegere însă nu peiorativ ci ca pe o felix culpa. Aceste mecanisme 
defensive au în vedere atît să corecteze şi să completeze operele 
precursorilor şi, implicit, încercarea de a reprima influenţa pe care aceştia 
o exercită prin întîietatea lor. 
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Recitirea unor poeme ale lui Mihai Eminescu prin prisma acestei 
teorii, din care voi opta numai pentru anumite aspecte, va scoate în 
evidenţă şi valenţe noi ale unor motive şi teme literare cum sînt: timpul, 
înstrăinarea, dedublarea, demonismul, moartea sau melancolia.  

În prima parte a eseului voi miza pe o latură oarecum extrinsecă 
teoriei lui Bloom, şi anume pe tipul de participare pe care îl induce 
anxietatea influenţei şi pe aspiraţia spre originalitate, reconsiderînd 
motivul „înstrăinării” şi al „dedublării” în poeme ca Epigonii şi 
Melancolie. Cartea lui Bloom este predominant un studiu comparativ, 
însă, dincolo de aceasta, aprecierile ontologice îl apropie pe critic şi de 
„ciclul de viaţă al poetului – ca – poet” (Ibidem: 53), de stările de spirit şi 
de încercările de transgresare continuă a condiţiei sale. Schimbarea 
neîntreruptă pe care o presupune acest vector ia uneori chipul unei 
răstălmăciri a precursorilor. Pentru a urma această direcţie, cumulată cu 
cea a studiului comparativ, mă voi referi la un „celălalt” abstract ca 
origine a anxietăţii influenţei în cele două poeme analizate. Voi avea în 
vedere şi contribuţia pe care această interpretare îl aduce 
autoreferenţialităţii. 

În partea a II-a am înclinat mai mult spre studiul comparativ, 
pentru a evidenţia mecanismele revizioniste care sînt identificabile în 
Luceafărul, Eminescu avîndu-l ca precursor, concret de data aceasta,  pe 
Hölderlin, însă nu am renunţat nici la surprinderea anxietăţii influenţei ca 
motiv literar. 

Anxietatea influenţei ca înstrăinare 
Abaterea lui Mihai Eminescu de la poeţii autohtoni coincide cu o 

prima mutaţie determinantă în poezia românească şi anume cu ceea ce 
Ioana Em. Petrescu a numit trecerea de la poezia vederii la poezia 
vizionară (Ioana Em. Petrescu, 1998: 108), poetul aliniindu-se 
romantismului european pe care Bloom îl consideră „o mare tragedie 
vizionară” (Harold Bloom, 2008: 56).  

În Epigonii (1870) anxietatea influenţei este una adîncă şi subtilă 
şi va putea fi revelată numai odată cu poemul Melancolie (1876). 
Eminescu admiră la înaintaşii săi autohtoni tocmai lipsa oricărei influenţe, 
pe cînd el o resimte pe cea din marea literatura europeană,  poartă povara 
lecturilor din autori tutelari şi se confruntă cu nedreptatea timpului de a-i 
fi răpit orice întîietate. Antiteza construită în Epigonii are ca substrat 
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respingerea influenţei, o respingere în prima fază, nu printr-unul dintre 
mecanismele pe care le expune Bloom, ci prin nostalgia unui moment 
originar în care percepţia nu este mediată de nici o „mască”.  

Înstrăinarea este analogă pierderii solipsismului, fapt care are 
drept urmare generarea traumei pierderii originii: „Dumnezeul nostru: 
umbră, patria noastră: o frază;/ În noi totu-i spoială, totu-i lustru fără 
bază;”. Este o înstrăinare a subiectului de obiect sau a subiectului de 
subiect, de divinitate sau de timp prin lipsa credinţei, „noi nu credem în 
nimic”, a credinţei ca formă de comuniune. O dată cu această ruptură are 
loc o repoziţionare faţă de timp şi de istorie: „S-a întors maşina lumii, cu 
voi viitorul trece;/ Noi sîntem iarăşi trecutul, fără inimi, trist şi rece;” ce 
impune importanţa antecesorilor prin faptul că „au scris o limbă”. 

Eminescu deplînge la scriitorii moderni (cu sensul de 
contemporani) importul de cultură, de idei şi mai ales de simţăminte, şi 
scria foarte sugestiv, într-o notă tîrzie – „poate berlineză”, că acestea „sînt 
inelele din dezvoltarea unui cap străin, o ramură de nuc din care, crescut 
pe jumătate, ai vrea să cultivi un trunchi de stejar; pe cînd numai din 
disoluţiunea acelei ramure în pămînt se pot trage atome constitutive şi 
pentru stejar.” (M. Eminescu, 1973: 278). Disoluţiunea din citatul aceste 
este o acţiune revizionistă, o răstălmăcire pe care poetul o impune dublu 
motivat: pe de o parte aspirînd la continuitatea şi organicitatea culturii 
româneşti (conform aceluiaşi text), iar pe de alta, dacă facem legătura cu 
poemul Epigonii, situîndu-se defensiv în faţa influenţei. Această poziţie 
este similară cu ceea ce Bloom numeşte Tessera înţelegînd prin aceasta că 
„un poet îşi împlineşte antitetic precursorul, citind poemul-părinte astfel 
încît să-i păstreze termenii, dar să le dea un alt înţeles” (Harold Bloom, 
2008: 60). 

Dacă poetul urmăreşte acest proces de descompunere şi trecerea 
prin „pămînt”, ce simbolizează pîntecul din care renaşte noul poem, 
originalitatea poeziei sale va consta în bogăţia imaginilor („strai de 
purpură şi aur peste ţărîna cea grea”), iar prin credinţă va deveni „sfîntă 
şi frumoasă”. 

În poemul Melancolie este reluat întregul proces, anxietatea se 
acutizează şi devine sursa întregii tensiuni, a conflictului interior, a ceea 
ce poate părea dedublarea eului: „Şi cînd gîndesc la viaţa-mi, îmi pare ca 
ea cură/ Încet repovestită de o străină gură”, fiind de fapt prezenţa 
celuilalt, a precursorului. Această prezenţă este încă abstractă, subliniată 
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şi prin pierderea „credinţei” sau a încrederii, iar înstrăinarea devine 
extremă „Parcă-am murit de mult”. Aici eul este în postura înaintaşilor, el 
încearcă să oprească pierderea acelei stări, pe care sugerează că a deţinut-
o şi a risipit-o în „ale vieţii valuri”. 

Reapare acelaşi motiv al umbrelor care este de provenienţă 
platoniciană, coroborat cu prezenţa greierului, care la Platon era om 
înainte de naşterea muzelor, pe cînd aici „răguşit, tomnatic, vrăjeşte 
trist”.  Ioana Em. Petrescu surprinde că „melancolia este starea fiinţei 
care şi-a pierdut sentimentul identităţii şi care descoperă că verbului a fi îi 
lipseşte persoana întîi” (Ioana Em. Petrescu, 2005: 66), fapt provocat de 
prezenţa anxioasă a „celuilalt” pe care îl înfruntă rîzînd cu o detaşare 
lucidă de propriile-i dureri pe care i le provoacă „şi rîd de cîte ascult/ ca 
de dureri străine?...”. 

Aşadar, autoreferenţialitatea este up-gradată de identificarea 
anxietăţii influenţei şi a modului în care aceasta se reflectă în cele două 
poeme. Starea de spirit şi modul de implicare al eului care se înstrăinează 
dezvăluie o poziţie defensivă în actul creaţiei. 

Kenosis: moartea şi renaşterea ca repetiţie şi discontinuitate 
Orice poet începe (conştient sau nu) prin a se revolta împotriva 

conştiinţei  necesităţii morţii şi nu se poate citi decît pe sine. Bloom 
afirmă că „anxietatea de separare e o anxietate a excluderii şi se asociază 
imediat cu anxietatea morţii sau cu teama eului de supraeu” (Harold 
Bloom, 2008: 104) ajungînd în acest punct în urma expunerii definiţiilor 
lui Freud. Poemul Melancolie se termină prin bănuirea morţii şi o ciudată 
resemnare: „Parc-am murit de mult”. Prin teoretizarea nevrozelor 
compulsive ca frică de supraeu şi de moarte, Bloom sugerează că „Freud 
ne încurajează să explorăm corespondentul compulsiv al melancoliei 
poeţilor, cum se mai numeşte anxietatea influenţei” (Ibidem). La 
Eminescu moartea este prima condiţie a renaşterii, a regăsirii sinelui, a 
intrării într-o stare naturală şi a detaşării de orice anxietate. 

În Odă (în metru antic), (1883) alternanţa moarte – renaştere este 
o purificare ce îi oferă eului o nouă condiţie, una pe care o cere într-un 
mod cutremurător „pe mine/ mie redă-mă!”. Învăţarea morţii este 
încercarea unui prag dincolo de care mai este numai proba focului. Între 
două morţi este purgatoriul ispăşirii anxietăţii influenţei, totul începe prin 
o constatare fermă „Nu credeam să-învăţ a muri vreodată”, afirmaţie ce 
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presupune experienţa unei morţi şi se încheie prin aşteptarea unei alteia 
„Vino iar în sîn, nepăsare tristă;/ Ca să pot muri liniştit…”, căreia îi cere 
cunoaşterea absolută „pe mine/ Mie redă-mă!”. Interogaţia este 
interiorizată, „Pe al meu rug mă topesc în flăcări…/ Pot să mă reînviu 
luminos din el ca/ Pasărea Phoenix?”, o interiorizare care survine numai 
odată cu închiderea ochilor din afară „Piară-mi ochii tulburători din 
cale”, ajungîndu-se din nou în preajma solipsismului. 

Odă (în metru antic) este poemul care reflectă o anxietate a 
influenţei profundă şi o căutare a unui mecanism revizionist pentru a 
depăşi acest prag, o trecere prin purgatoriu, printr-o cale de mijloc, o 
încercare a singurătăţii care este de fapt o însuşire a singularităţii, a unui 
început: „Ochii mei înălţam visători la steaua/ Singurătăţii”. 

Aceiaşi desfăşurare, însă mult mai complexă şi cu însuşirea unor 
mecanisme revizioniste clare, va avea loc şi în Luceafărul (1883). O 
lectură alegorică în maniera pe care o propune Bloom pentru poeţi ca 
Milton şi Blake ne va aduce în preajma unei interpretări noi care susţin 
teza acestui eseu. 

Zoe Dumitrescu Buşulenga observă că Hyperionul lui Hölderlin 
are un caracter solar iar cel al lui Eminescu, „poet selenar”, se „întrupează 
din neptunic (ca înger) şi din plutonic (ca demon)” (Zoe Dumitrescu 
Buşulenga, 1986: 129). Această indicaţie, problema concreteţii celor doi 
Hyperioni şi conturarea aspiraţiei ca motiv literar în Luceafărul, în urma 
unei lecturi alegorice care are în centru încercarea unor praguri, sînt 
ipotezele identificării unor mecanisme revizioniste, conştiente sau nu, în 
faţă anxietăţii influenţei. 

La Hölderlin, Hyperion este numele dat unui tînăr grec modern, 
drumul său fiind numai unul ascendent, iar personajul feminin poartă un 
nume cu rezonanţă iniţiatică, Diotima, cea care îl iniţiază pe Socrate în 
Banchetul lui Platon. Drumul străbătut de Hyperion, în romanul omonim, 
este dinspre concret spre abstract, spre ideal, vectorul ideatic şi spiritual 
avînd o singură direcţie. Lupta pe care acesta o duce este în multe 
momente cît se poate de concretă, eliberarea Greciei, însă în plan mitic 
aspiraţia sa spre lumina solară deschide şi o luptă interioară, destinul eroic 
desfăşurîndu-se pe două planuri. Astfel, „lucrarea lui Hyperion, grecul 
iubitor de libertate şi susţinător al demnităţii umane, capătă o semnificaţie 
de generalitate care transcende destinul individual, prin lupta pentru 
dobîndirea victoriei asupra naturii inferioare” (Ibidem: 133). Ratarea 
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acestui act coincide cu întoarcerea sa în natură şi cu o renunţare care îi 
aduce o împăcare latentă. Aceasta este singura comuniune care îi mai 
oferă o linişte sufletească.  

Cele două concretizări ale Luceafărului eminescian, mai exact 
cele două închipuiri (în ambele sensuri, de nălucire şi de concretizare, 
prin imaginare) nu sînt două naşteri propriu-zise pentru că nu presupun 
moartea, iar unul dintre atributele naşterii este  perspectiva morţii: „Că 
toţi se nasc spre a muri/ Şi mor spre a se naşte”. Camera Cătălinei poate 
fi privită ca un spaţiu liminar, unde se întîlnesc cele două condiţii; pentru 
Cătălina este momentul încercării unui prag şi al trecerii la un nivel 
superior, iar pentru Luceafăr cunoaşterea nemijlocită a unei condiţii 
inferioare „Ca în cămara ta să vin/ Să te privesc de-aproape/ Am coborît 
cu al meu senin/ Şi m-am născut din ape.” Aceste coborîri, fără a-şi anula 
pînă la capăt natura sînt ieşiri din Sine efemere, iar concreteţea lor este 
discutabilă pentru că sînt legate de „somn” şi de „oglindă”. 

Ioana Em. Petrescu observă că „în vidul cosmic, căruia îi dă forma 
lumii, nemuritorul Hyperion se descoperă prizonier al eternului său 
monolog, căci – comunicare ca şi iubirea – e un început de moarte, este 
prezenţa în noi a celui care nu sîntem, a celui străin nouă, a proprie 
noastre nefiinţe” (Ioana Em. Petrescu, 2005: 200). Aceasta este şi premisa 
interpretării pe care o voi da mai departe Luceafărului. În genere voi 
încerca să arăt care sînt abaterile şi distorsiunile Hyperionului eminescian 
de la precursorul său hölderlian. 

Harold Bloom face un experiment, „aparent frivol”, şi citeşte 
Paradisul pierdut al lui John Milton ca pe „o alegorie a dilemei poetului 
modern aflat în vîrful puterii sale” (Harold Bloom, 2008: 65). Căderea 
Satanei şi conştientizarea acestei prăbuşiri reprezintă condiţia poetului 
modern, „dorinţa zădărnicită sau îngrădită a omului natural” stopată de 
Heruvimul Ocrotitor, păzitorul pragului, în timp ce Adam, al lui Blake, se 
află în ipostaza poetului modern care poate deveni puternic, dar se află 
într-un punct slab, avînd-o totuşi muză pe Eva.  

Luceafărul eminescian are ceva atît din Satana lui Milton cît şi din 
Adam al lui Blake; însă nu se află în vîrful puterii sale ci este egal cu sine 
cum va rămîne pînă la final. El este cunoscut sub adevăratul său nume, 
Hyperion, numai de Demiurg, care în această grilă de lectură joacă rolul 
Heruvimului Ocrotitor, acesta fiind puterea care opreşte înfăptuirea finală. 
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Pînă în acest punct, şi Hyperionul lui Hölderlin împărtăşeşte 
aceleaşi calităţi, rămîne egal cu sine prin aspiraţia sa constantă într-o 
singură direcţie, însă ratarea actului final îl aduce în preajma unui 
panteism resemnat. 

La Eminescu, din contră, aceasta ratare reprezintă confirmarea 
naturii şi a condiţiei neschimbătoare: „În locul lui menit din cer/ Hyperion 
se-ntoarse/ Şi ca şi-n ziua cea de ieri,/ Lumina şi-o revarsă”, iar finalul 
este o reîntoarcere în punctul iniţial: „Ci eu în lumea mea mă simt/ 
Nemuritor şi rece”, exact cum îl cunoscuse iniţial Cătălina. Această 
interpretare ar putea continua sugerînd că Hyperion este în cele din urma 
Heruvimul Ocrotitor al Cătălinei, sau ceea cea Blaga considera cenzura 
transcendentală. Singura împlinire din poem este cea a cuplului Cătălin – 
Cătălina, potenţat însă şi de prezenţa Luceafărului „Ea îmbătată de amor./ 
Ridică ochii. Vede/ Luceafărul. Şi-ncetişor/ Dorinţele-i încrede:/ – 
Cobori în jos luceafăr blînd alunecînd pe-o rază,/ Pătrunde-n codru şi în 
gînd,/ Norocu-mi luminează!”. 

Singura cunoaştere se rezumă acum numai la „vedere”, însă una 
cu ochiul din afara, una clasică dacă urmăresc raţionamentul Ioanei Em. 
Petrescu. [Revenind la o idee pe care am amintit-o succint şi mai sus, voi 
adăuga că exegeta are o observaţie foarte subtilă în acest sens: „Am 
asociat ochiul – vederea – rupturii fertile între traseul gnoseologic de tip 
raţional; am considerat orbirea (robirea lui Orfeu, cecitate sacră a 
rapsodului, prin care ochiul lăuntric – adesea ochiul celui trecut prin 
moarte – instituie un univers vizionar) ca o încercare de a depăşi ruptura 
dintre eu şi lume” (Ioana Em. Petrescu, 1998: 108), ceea ce constituie o 
aspiraţie solipsistă. Tot despre o orbire ca sursă a tragediei vizionare a 
romantismului vorbeşte şi Bloom (în felul său alegoric), însă de o orbire a 
lui Oedip: „Orb, Oedip a pornit pe calea spre deificarea oraculară, şi 
poeţii puternici îl urmează, transformîndu-şi orbirea faţă de predecesori în 
intuiţiile revizioniste ale propriilor opere” (Harold Bloom, 2008: 56)]. 

Interpretarea zborului lui Hyperion din tabloul al III-lea al 
Luceafărului eminescian prin sublimarea unor experienţe de viaţă ale 
poetului şi a experienţei cărturăreşti ne dezvăluie o mişcare revizionistă 
faţă de Hyperionul lui Hölderlin care în termenii lui Bloom se numeşte 
kenosis. Criticul american înţelege prin aceste termen „golirea, o mişcare 
a imaginaţiei de desfacere şi totodată de izolare” (Ibidem: 133), o golire 
aparentă de sine ca cea a lui Iisus. În plan hermeneutic, Kenosis „aduce 
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poemele mai adînc în tărîmurile sensurilor antitetice. Pentru că bătălia 
artistului împotriva artei a fost pierdută” (Ibidem: 136). 

Această abatere, Eminescu o realizează prin zborul lui Hyperion 
care poate fi văzut ca o cădere, pentru că el cere o condiţie care îi este 
inferioară „- De greul negrei vecinicii,/ Părinte, mă dezleagă…// Căci tu 
izvor eşti e vieţii/ Şi dătător de moarte”. Cele patru strofe în care 
Hyperion cere dezlegarea nu sînt o lamentaţie, vin dintr-o cunoaştere 
absolută a sinelui „Reia-mi al nemuririi nimb/ Şi focul din privire”. În 
plan ontologic, acestea au consecinţa nu a unei negări, ci a unei 
transformări. 

Numai o dată cu tabloul al III-lea începe adevărata naştere, o 
naştere din iubire, naşterea sa iniţială din Mare şi Cer, apoi din Soare şi 
Noapte, nu sînt numai efemere, dar nu au nici o implicaţie în plan 
ontologic din perspectiva sa, ci cel mult din a Cătălinei, care nu reuşeşte 
nici ea să-l cunoască pînă la urmă decît prin „vedere”. Pentru aceste două 
semi-naşteri nu are nevoie decît de chemarea fetei. Naşterea din tabloul al 
III-lea este o golire de Sinele său divin şi reuşita sa ar presupune o 
răsturnare cosmogonică. Demiurgul, Heruvimul Ocrotitor, păzeşte de 
această dată pragul spre concret, intrarea Hyperionului în lume, pentru 
care dobîndirea unei sorţi nu este cu putinţă, dar căruia îi rămîne 
posibilitatea providenţei. Acţiunile sale pot trece în concret dacă aceasta îi 
este voinţa, pentru că voinţa sa este nelimitată, iar această naştere ratată 
nu vine în urma unei slăbiciuni: „Vrei poate-n fapte să arăţi/ Dreptate şi 
tărie?/  Ţi-aş da pămîntul în bucăţi/ Să-l faci împărăţie.”. Păstrare Sinelui 
său iniţial este tot o abatere pentru ca Hyperionul lui Hölderlin devine 
solipsist şi nu mai poate avea o privire detaşată şi o cunoaştere completă. 
Aceste abateri configurează tabloul unor trăiri declanşate în urma unor 
sublimări şi interiorizări a căror origine este anxietatea influenţei. 

Concluzii 
Anxietatea influenţei se reflectă în poezia eminesciană în mai 

multe feluri şi direcţii. Avatarul său cel mai puternic se conturează atît în 
urma unei aspiraţii spre originalitate cît şi spre una cu vectorul în direcţia 
originarului, fapt care se reflectă şi în autoreferenţialitatea poeziilor sale. 
Poemele pe care le-am analizat în prima parte relevă aceste efecte. 

Citirea alegorică a Luceafărului urmează acelaşi traiect şi scoate 
în evidenţă complexitatea anxietăţii influenţei. În plan ontologic, zborul 
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lui Hyperion este o încercare de chenoză, în sensul pe care îl dă Pavel 
acestui cuvînt de provenienţă greacă adaptat şi la noi de Biserica 
Ortodoxă, însă cu o semnificaţie uşor modificată. În plan autoreferenţial, 
este o abatere de la Hyperionul lui Hölderlin, o răstălmăcire care vine 
dintr-o anxietate a influenţei directă sau indirectă, lucru care importă prea 
puţin. Cert este că în acest plan reprezintă o abatere de la un arhetip 
romantic, al cărui reprezentant de seamă este şi Hölderlin, al cărei 
Hyperion este la rîndul său o abatere de la un precursor la fel de puternic, 
pentru că „Istoria influenţei poetice fertile, adică principala tradiţie a 
poeziei occidentale de la Renaştere încoace, e o istorie a anxietăţii şi a 
caricaturii salvatoare de sine, a distorsiunii, a revizionismului…” (Harold 
Bloom, 2008: 76). Eminescu se opreşte în chenoza sa înainte de a se 
caricaturiza pe sine. Sînt de acord numai în parte cu această ultimă 
afirmaţie a lui Bloom, pentru ca, aşa cum demonstrează şi Ioana Em. 
Petrescu în poezia românească au avut loc mutaţii radicale în cadrul 
cărora raporturile revizioniste nu joacă decît un rol secundar, iar exemplul 
cel mai relevant este cel al lui Eminescu, a cărui ruptura de tradiţia 
autohtonă este radicală. 
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ANA-MARIA RUNCEANU 
Anul III, Braşov 

Aspecte ale imaginarului în Cezara 

Faptul că Eminescu este cunoscut drept poet de mare valoare, şi că 
proza sa trece, de multe ori, din aceste considerente, pe plan secund, nu 
mai constituie un factor de surpriză. Critica de specialitate şi-a îndreptat 
totuşi atenţia şi spre acest sector al creaţiei eminesciene, a disecat, a 
comparat, a analizat.  

Nuvela Cezara a fost integrată în categoria prozelor fantastice. O 
putem considera idilă în sensul în care o analizăm drept o operă al cărei 
conţinut se concentrează în jurul motivului reintegrării cuplului în 
armonia universală, în jurul ritualurilor de recuperare a stării primordiale. 

Am pornit în această analiză de la acea accepţiune a termenului 
„imaginar” care presupune revelarea viselor, dorinţelor, năzuinţelor celor 
care au trăit într-o anumită epocă, pentru că nu este suficient să disociem 
între operă şi contextul în care aceasta este scrisă. Nu va fi vorba de o 
analiză aferentă criticii genetice, ci mai degrabă de o încercare de lua în 
calcul şi aceste elemente de, să zicem, background ale operei literare. 
Chiar şi criticii clasici ai operei lui Eminescu au remarcat viziunea de 
ansamblu pe care autorul o are asupra lumii. Un exemplu în acest sens 
este Eugen Simion care, vorbind despre Cezara, afirma: „Cezara [...] 
expune vederile sociologice şi filozofice ale lui Eminescu în privinţa 
vieţii sociale, a statului, a progresului, a morţii în înţelesul aici, de 
reintegrare în circuitul materiei” (Eugen Simion, 1964). 

O primă observaţie ar fi aceea legată de personajele din Cezara. 
Acestea au capacitatea de a reconfigura realitatea, pe care o fragmentează, 
selectînd imagini, reprezentări, iar apoi le combină, creîndu-şi propriile 
universuri. Remarcăm aici acea tendinţă de evadare din contingent 
specifică romanticilor. Ne raportăm la o epocă în care evoluţia societăţii, 
progresul, este un fenomen de amploare perceput drept agresiv de un 
anumit tip de scriitor şi artist modern. Întrucît ştiinţa îi oferă individului 
posibilitatea de a cunoaşte lumea în mod raţional, această lume nu i se 
mai revelează; o dată cu fenomenul de progres asociat aceluia de 
„ocultare a comportamentului religios” (Corin Braga (coord.), 2007) se 



ASPECTE ALE IMAGINARULUI ÎN CEZARA 

55 
 

pierde legătura cu întregul, cu armonia universală şi, implicit, sentimentul 
plenitudinii. 

Astfel, omul romantic se găseşte într-o continuă încercare de 
refacere a unităţii, de regăsire a centrului. Tendinţa este de retragere, de 
îndepărtare de cadrul social şi de valorile şi mentalităţile pe care acesta le 
instituie. Se petrece o tranziţie dinspre „spaţiul public”, al viziunii sociale 
despre lume, spre „spaţiul privat” (Caius Dobrescu, 2004). Se încearcă, 
astfel, satisfacerea nevoii de intimism, de protecţie, prin crearea a ceea ce 
Ioana Em. Petrescu numeşte „universuri compensative”, fie prin 
imaginaţie, fie prin căutarea unor locuri care sa se apropie cît mai mult de 
lumea primordială visată (Ioana Em. Petrescu, 1994).  

În Cezara , un astfel de univers îl constituie insula lui 
Euthanasius. Interesantă aici este relaţia cu natura. Retragerea în natură 
(implicit distanţarea de cultură) este căutarea spaţiului matriceal, a 
confortului şi protecţiei. Scrisoarea lui Euthanasius către Ieronim 
argumentează această dorinţă a individului de evaziune:„Eu mulţămită 
naturei, m-am dezbrăcat de haina deşertăciunei”. Societatea şi cultura, 
aşa cum le prezintă Euthanasius, sînt spaţii ale non-valorilor, ale 
înşelăciunii, ale degradării şi decadenţei. Omul este redus la instinctual. 
Insula este un model de societate utopică unde natura se guvernează după 
reguli proprii, creînd o armonie totală. Scrisoarea cuprinde fragmente de 
reverie sociologică şi politică a societăţii organice. Am putea vedea aici 
acea comparaţie pe care Ferdinand Tönnies o face între gemeinschaft 
poetic şi gesellschaft modern1. În acest spaţiu-matcă, limitele spaţiale şi 
constrîngerile temporale (pentru că timpul progresului este unul accelerat) 
sînt anulate. Ne aflăm, astfel, într-un spaţiu şi un timp originare. 

Insula lui Euthanasius este un loc propice împlinirii iubirii 
ingenue a celor doi îndrăgostiţi, Ieronim şi Cezara; (este cunoscută 
asocierea care se face cu reintegrarea cuplului adamic în armonia 
cosmică). În ceea ce priveşte relaţia celor doi, observăm că dragostea 
comportă aici cîteva mutaţii. 

Personajele nu se îndrăgostesc unul de celălalt, ci mai degrabă de 
proiecţiile propriei imaginaţii. De exemplu, Cezara îl descoperă pe 

                                                 
 

1 Conform formulării clasice a lui Ferdinand Tönnies în Gemeinschaft und 
Gesellschaft (1887). 
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Ieronim mai întîi ca fiind modelul perfect de care Francesco are nevoie 
pentru desăvîrşirea tabloului cu tema „Căderea îngerilor”. Asocierea 
tînărului călugăr cu imaginea demonului este fascinantă pentru Cezara. 
De asemenea, procesul de „îndrăgostire” culminează cu momentul în care 
Ieronim pozează pentru Francesco în lumina ivorie şi avînd pe faţă 
expresia îndoielii.  

Ieronim constată (dacă dragostea Cezarei este una exaltată, în 
cazul lui Ieronim putem vorbi despre o puternică intelectualizare a iubirii) 
că s-a îndrăgostit atunci cînd imaginea Cezarei se suprapune peste aceea a 
lunii: „Priveşte la lună, luna mieze-nopţii, frumoasă ca un copil de 
patrusprezece zile şi rece...Nu simţi tu c-a încetat toată durerea vieţei, 
orice dorinţă, orice aspirare în privirea acestui mîndru tablou din care 
faci şi tu parte...Acum eşti în capul meu înger, frumoasă cum nu te-am 
văzut niciodată...dulce...Nu ştii tu că eu te iubesc...?”. Reţinem, aici, 
formularea „acum eşti în capul meu înger”. Aşa cum am spus deja, 
dragostea nu este una nemediată, ci este mai degrabă vorba despre o 
iubire faţă de reprezentaţie. Fiecare are un tipar mental, iar revelaţia 
descoperirii celuilalt este, de fapt, extazul în faţa imaginii care se 
suprapune proiecţiei. Pe de altă parte, observăm că iubirea celor doi este 
intermediată: de tabloul mai sus amintit, de schiţele pe care Ieronim le 
face. Întîlnim aici cultul artei, arta ca mediator, pe modelul dorinţei 
triunghiulare, al medierii şi mimesisului, descris de René Girard în 
Minciună romantică şi adevăr romanesc. Contextul în care se formează 
dragostea este unul impropriu dezvoltării ei. Sîntem plasaţi în mijlocul 
unor oameni care îşi permit să „comercializeze” orice, să cumpere inimi, 
cum este cazul lui Castelmare, sau să negocieze preţul propriului copil aşa 
cum face tatăl Cezarei. În aceste condiţii, aspiraţia spre un spaţiu 
protector, devine evidentă şi justificată. De aceea, împlinirea acestei iubiri 
devine posibilă în intimitatea matriceală oferită de insula lui Euthanasius. 

Am amintit despre rolul de intermediar pe care arta, devenită 
convenţie, îl joacă în această nuvelă. Personajele din Cezara au astfel de 
preocupări artistice care constituie la rîndu-le modalităţi de percepţie a 
realităţii. Ieronim surprinde în schiţele sale „viaţa în realitatea ei, 
mîzgălită în fiecare colţ disponibil”, Francesco imortalizează în pictură 
momentul în care răul pătrunde în lume, iar Euthanasius face prin 
intermediul sculpturilor sale o istorie a iubirii şi, dacă ne raportăm la 
teoria lui Julius Evola, a tipurilor de feminitate (iubirea ingenuă 
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ipostaziată de cuplul adamic şi asociată tipului demetric, iubirea-pasiune, 
devoratoare, thanatică ilustrată de Venus şi Adonis şi asociată tipului 
afroditic şi iubirea agresivă care-i are ca model pe Aurora şi Orion, 
asociată feminităţii de tip amazonic). 

Imaginea şi cultul artei se compun prin mai multe elemente. Astfel 
că, am putea aminti aici de importanţa scrisului, sau mai bine zis, a 
scrisorilor. Personajele scriu şi prescriu, în sensul în care fiecare îşi 
organizează în scris aspiraţiile, dorinţele sau anticipează propriul destin 
sau pe al celorlalţi. Astfel, Cezara aşterne pe hîrtie dragostea ei pentru 
Ieronim şi dorinţa de împlinire a acestei iubiri, Ieronim vorbeşte în 
scrisoarea sa despre dorinţa de a-şi păstra superioritatea nealterată de 
amestecul cu ceilalţi. Scrisoare lui Euthanasius este poate cea mai 
reprezentativă în acest sens. El scrie despre lume, despre sine, prevede 
destinul lui Ieronim (care va „moşteni” insula) şi-şi prescrie propriul 
final. 

Despre relaţia cu socialul şi societatea am vorbit mai sus. S-a 
comentat destul de mult condiţia omului de geniu neacceptat de lumea în 
care trăieşte, acei oameni pe care Ioana Em. Petrescu îi numeşte 
„nenăscuţi la timpul lor”. Societatea instituie legi care îngrădesc 
libertatea. Se doreşte o reîntoarcere a omului la starea sa naturală, într-o 
încercare de redobîndire a controlului asupra sinelui. Ce aş avea de 
observat aici este faptul că, în Cezara această aspiraţie spre condiţia 
primordială nu are un sens rousseauist, anti-mimetic, ci se realizează prin 
mimesis artistic.  

In Cezara, imaginarul este unul care se bazează pe un romantism 
de tip decadent. Am amintit, ca elemente de decadentism, cultul artei, 
respingerea spontaneităţii şi a naturalului, în practică, nu neapărat ca idee, 
şi înlocuirea lor cu forme de mediere estetizante (postùri scenice, cadre 
picturale, etc.), nostalgia formelor organice. Aş adăuga aici, gîndindu-mă 
la finalul nuvelei, faptul că regăsim fascinaţia modernă, decadentă, a 
morţii în apă, manifestată de la Shakespeare şi pre-rafaeliţi (Dante 
Gabriel Rosetti) pînă la T. S. Eliot (The waste land). Este vorba de un 
organism nihilist radical, de imaginea apei ca forţă care dezintegrează şi 
reintegrează (şi moartea lui Euthanasius este tot un exemplu de acest tip). 
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MARIA DINU 
Master I, Craiova 

Criterii şi norme eminesciene în critica de la începutul 
secolului al XX-lea 

În studiul „Eminescu şi poeziile lui”, Maiorescu îşi încheie 
argumentarea printr-o apreciere devenită celebră în literatura română: 
„Acesta a fost Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cît se poate omeneşte 
prevedea, literatura poetică română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile 
geniului lui, şi forma limbei naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea 
mai frumoasă înfăptuire pînă astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată 
dezvoltarea viitoare a vestmîntului cugetării româneşti” (Titu Maiorescu, 
2007: 123). Maiorescu intuia autoritatea lui Eminescu în dezvoltarea poeziei 
ulterioare, însă, ne putem întreba dacă nu cumva această influenţă şi-a pus 
amprenta şi asupra gîndirii critice din primele decenii ale secolului XX, 
astfel încît să devină o normă de acreditare a generaţiei poetice următoare. 

Mă voi referi pe larg în cele ce urmează la extensia grilei 
eminesciene în evaluarea critică, la convertirea acesteia într-un echer de 
stabilire a originalităţii liricii posteminesciene. 

Eminescianismul ca normă etică 
Mai puţin preocupat de abordarea propriu-zisă a operei eminesciene, 

Nicolae Iorga pune accent pe formarea unor mentalităţi pioase, dispuse să 
întreţină o continuă adorare a poetului. Spirit conservator, criticul lansează 
ideea unei maladii a poeziei contemporane, adică a celei moderne, care  
poate fi salvată prin apel la lirica lui Eminescu: „ [...] trezim din nou pe 
Eminescu în mijlocul unei generaţii care are nevoie de un îndreptar. Atîtea 
curente care vin din toate părţile şi atîtea seducţiuni din atîtea direcţii,- 
seducţiunile acestea îmbracă de multe ori forme literare atrăgătore, adesea cu 
atît mai atrăgătoare, cu cît mai nesănătoase – , aşa încît drumul către 
Eminescu este însuşi drumul către sănătatea acestui popor.” (N. Iorga, 1981: 
132). Invocînd motive de ordin etic, Iorga discreditează poezia nouă pe 
considerente subiective, legate de preferinţele sale literare. Şi în fond cît de 
„nesănătoase” erau noile formule literare? În primele decenii ale secolului al 
XX-lea cînd Iorga îşi semnează articolele, poezia nu se debarasase încă de 
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modelul eminescian şi se conturau  încercări firave către experimentarea 
formulelor simboliste. Prin aceste forme literare nesănătoase, Iorga nu 
înţelege adoptarea noilor practici literare responsabile de dereglări ale liricii 
momentului, sau orice abatere sau refuz de imobilizare în convenţia 
clasicizantă.  

Mai tîrziu, în 1926, cînd Lovinescu îl acuză  în fragmentele publicate 
din Istoria literaturii române contemporane de promovarea unei mişcări 
literare retrograde, Iorga va încerca să se disculpe în Introducerea sintetică 
(1929): „O literatură sănătoasă, inspirîndu-se de la realitatea naţională, 
tinzînd la soluţii de care poporul avea nevoie în acel moment, deloc 
indiferentă pentru latura estetică, cu desăvîrşire capabilă de a se pune în 
curent cu tot ceea ce reprezintă literatura apuseană de pe acea vreme, a fost 
Sămănătorul. El n-a făcut altceva decît să spuie: inspiraţi-vă de la literatura 
occidentală, inspiraţi-vă de la literatura clasică, dar nu vă robiţi de literatura 
momentului care trece. Acestea s-au spus, acestea le-am spus. Interzicerea a 
fost pentru literatura de modă, de export a Parisului, iar nu pentru marea 
literatură universală.” (N. Iorga, 1977: 279). Deci prin literatură 
„nesănătoasă”, Iorga înţelege literatura lipsită de coeficientul durabilităţii, 
fără valenţe anistorice. În orice caz, criticul refuză să perceapă ultimele 
direcţii literare, se aşteaptă să poată suprapune două generaţii de creaţie 
diferite. 

Prin asumarea  unei vîrste culturale fictive, diferită de cea biografică, 
intervine la Iorga orgoliul criticului care se consideră unul dintre promotorii 
mitului eminescian, un „martor al întronării, al înscăunării lui Eminescu”, 
cum se autointitulează. Evenimentul capătă proporţii colosale, iar Eminescu 
devine mentorul pe care criticul îl preaslăveşte cu orice ocazie: „Pentru 
generaţia de acum, Eminescu poate fi un mare poet, pentru generaţia mea, 
este 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 gustarea, ci din 
pătrunderea adîncă a poeziei lui a izvorît o direcţie sufletească pentru această 
generaţie cinstită, pentru această generaţie bună.” (N. Iorga, 1981: 132). 

În acelaşi timp, grila eminesciană este impusă drept matriţă după care 
se cere elaborată lirica vremii. Reproducerea este primită favorabil numai 
cînd nostalgicul critic identifică mărci ale timpului său, iar succesul textului 
garantează implicit faima autorului. Lectura poeziilor lui Vlahuţă, poetul 
minor care va deveni preferatul criticii la începutul secolului XX, îl 
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copleşeşte de amintiri pe Iorga şi îi produce impresia că „împreună cu ele se 
desfăşoară viaţa întreagă a generaţiei noastre care, zguduită în sufletul lor de 
măreţul şi sumbrul Eminescu, au fost duşi de mînă pe alte culmi severe şi 
triste de acest cîntăreţ.” (N. Iorga, 1969: 309). 

Eminescianismul revendicat de socialism 
Dacă Iorga urmăreşte să impună eminescianismul prin trasarea 

direcţiilor normative, Ibrăileanu abordează fenomenul deja cristalizat din 
prisma dezideratelor socialiste. Criticul îşi expune ideile în studiul Opera 
literară a d-lui Vlahuţă. (Studiu de istorie literară) care îl impune pe Vlahuţă 
drept moştenitorul legitim al poetului. Dezavantajul studiului este că 
Ibrăileanu filtrează fenomenele literare prin estetica sa din faza socialistă, 
ilustrată în capitolul introductiv „Literatura şi societatea”.  Problematica 
scriitorului excepţional, un fel de trend al vremii, devine prilejul pentru critic 
de a trece prin teoriile vehiculate ale mediului, eroilor, teoria selecţiei. 

În locul unei interpretări inflexibile faţă de influenţele extraliterare, 
criticul optează pentru o argumentare care aminteşte de determinarea 
psihologică a personalităţii umane. Scriitorii minorii sînt cei care, fără a avea 
o trăsătură dominantă, reacţionează la influenţele mediului, evenimentelor, 
curentelor de idei, pe cînd majorii, naturi puternice, nu pot fi modelaţi de 
factorii externi. În cazul acestora din urmă, doar „conţinutul de idei” este 
variabil, iar „temperamentele rămîn intacte, şi deci şi felul de a concepe 
lumea, căci aceasta atîrnă de temperament” (G. Ibrăileanu, 1975b: 17). 
Condiţia afirmării depinde, însă, de mediu, de publicul care selecţionează: 
„Iar dacă nu găseşte mediu prielnic, atunci nu e gustat, citit, lăudat şi 
consacrat” (Ibidem). De fapt, impunerea în plan literar devine o consecinţă a 
coincidenţei dintre conţinutul ideologic al operei şi ideologia unei comunităţi 
într-un anumit moment istoric. Doar că o asemenea receptare lăsată la 
discreţia capriciilor publicului devine arbitrară şi minimalizează potenţialul 
creator, garantul durabilităţii operei literare.  

Aceeaşi instabilitate receptivă este proiectată şi asupra lui Eminescu. 
Apogeul raportării la opera poetului se înregistrează între anii 1880-1890, 
cînd se produce deplasarea interesului de la consemnarea noutăţii liricii 
poetului la descoperirea sau inventarea unor idealuri naţionaliste înglobate de 
aceasta. Din mobilităţii perspectivelor, eminescianismul şi socialismul sînt 
generate de o sursă comună, ca expresie a „unor dureri sociale care au dat 
naştere şi pesimismului, ca şi criticismului lui Eminescu. [...] Eminescu şi 
socialismul au fost două ideologii romantice, două utopii [...]. Legătura 
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dintre ele prin cauzele lor e aşa de mare, încît socialiştii, au fost toţi 
revoluţionari, lucru care se vede clar la poeţii lor.” (Ibidem: 62). Constatăm 
de aici că eminescianismul lui Ibrăileanu e mai mult o stare de spirit socială, 
nu literară, şi lasă loc concluziei că orice individ, simpatetic la ambiţiile 
societăţii, care reflectă acea nemulţumire generală, indiferent de vocaţia 
artistică, este automat eminescian. Poetul devine astfel prototipul unor copii 
fade, prea puţin individualizate. Tot în direcţia acestui eminescianism 
uniformizat prin racordare la context, Ibrăileanu e de părere că evoluţia 
generaţiei literare imediat următoare se datorează coordonatelor temporale, 
nu influenţei exercitate de poet : „dacă poeţii din generaţia nouă ar fi scris în 
necunoştinţă unul de altul şi toţi în necunoştinţă de Eminescu, natural că 
fiecare ar fi avut o formă deosebită, dar toate formele lor la un loc ar fi avut 
ceva comun – ca şi fondurile, şi toate laolaltă, ceva comun cu forma lui 
Eminescu – , ca şi fondurile. Căci, […], toţi avînd pînă la un punct acelaşi 
mod de a simţi, ar fi perceput cam în acelaşi fel lumea” (G. Ibrăileanu, 
1975a: 197). Pentru a face o astfel de afirmaţie, criticul nici nu avea nevoie 
de Eminescu. Excesul lui Ibrăileanu de a-l interpreta pe acesta în cheie 
socialistă ţine mai mult de o tactică de consolidare a doctrinei, de omologare 
prin adeziunea poetului naţional. Produs al epocii, genul lui Eminescu se 
subordonează dimensiunii socio-politice. Ceea ce vizează criticul este un 
eminescianism fără Eminescu, nu o perpetuare a paradigmei literare propriu-
zise.  

Nu întîmplător, în aprecierea sa primează aspectul cantitativ al 
susţinătorilor cauzelor socialiste: „frumuseţea în sine, adică talentul, nu poate 
da naştere unui curent, cînd frumuseţea aceea nu e a unor sentimente care ne 
pot influenţa, se pot prinde de sufletul nostru” (Ibidem: 180). 

Pe acest fundal al asimilării reflexelor ideologice, Ibrăileanu îl 
inserează pe Vlahuţă împreună cu întregul instrumentar ideatic aplicat operei 
eminesciene. Concepţia asupra vieţii, critica socială, concepţia filosofică sînt 
principalele direcţii care îl încadrează pe Vlahuţă în aşa-zisul eminescianism. 
Mai întîi, criticul demonstrează similaritatea atitudinii lui Vlahuţă cu reacţia 
lui Eminescu din articolele teoretice, dispreţul pentru burghezie, critica 
societăţii româneşti din pricina claselor sărăcite. De aici derivă chestiunea 
filosofiei şi a pesimismului poetului: „domnia sa a fost considerat 
întotdeauna ca un poet din familia eminesciană, şi nu atîta din cauza 
concepţiei artistice, poate, cît din cauza concepţiei filosofice” (G. Ibrăileanu, 
1975b: 23). Observaţiile lui Ibrăileanu nu doar că se întemeiază pe un 
raţionament simplist de genul obiectivării perspectivei lirice prin renunţarea 
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la cultivarea propriului eu, dar denotă şi o facilitate neanalitică ce nu-l 
împiedică pe critic să formuleze unele judecăţi de valoare ferme : Acuma el 
[Vlahuţă – n. n.] ne spune că omul, orice om prin însăşi definiţie, este menit 
durerii. Acesta este pesimism adevărat. […] Pesimismul lui Vlahuţă e 
schopenhauerian, însă poetul  ca şi Eminescu nu are un temperament curat 
pesimist.” (Ibidem: 76), dar „din frecvenţa declaraţiilor, ca şi din întreaga 
economie a operei poetului din această vreme, rezultă îndeajuns că d-nul 
Vlahuţă este un pesimist” (Ibidem: 77). 

De fapt, Ibrăileanu confundă o anumită solidaritate a lui Vlahuţă, 
compasiunea pentru clasele în suferinţă cu pesimismul eminescian. Dacă la 
Eminescu starea e întreţinută de o solidă lectură a filosofiei germane şi 
indiene, găsindu-şi un rafinament şi o formulă proprie prin amplele meditaţii 
lirice, la Vlahuţă pesimismul e întrebuinţat pe principiul că „dă bine”. 
Criticul admite că pesimismul nu e o trăsătură dominantă a operei lui 
Vlahuţă fiindcă „în fazele ulterioare ale activităţii sale literare, domnia sa nu 
mai e pesimist sau e mult mai puţin. […] Mai întîi pentru se schimbase mult 
influenţa care se exercitase asupra domniei sale. �i apoi că domnia sa, care a 
fost cum am văzut, mai puţin pesimist decît Eminescu, a fost mai susceptibil 
la influenţa educativă a noilor împrejurări” (Ibidem: 60). Admiţînd că aşa 
este, cum rămîne totuşi cu diferenţierea dintre scriitorii majori şi minori în 
virtutea datelor temperamentale şi influenţei mediului? Dacă suprapunem 
cele două perspective interpretative ale criticului ajungem la concluzia că 
Vlahuţă este un minor, deoarece pesimismul, trăsătură a temperamentului, 
nu-l caracterizează pe poet şi este unul contrafăcut la care poetul renunţă 
după cum îi dictează mediul. Conştient că riscă să-l reducă pe Vlahuţă la un 
simplu imitator, conform propriei grile critice, Ibrăileanu avansează ideea 
individualismului expresiei lirice a poetului : „domnul Vlahuţă mai puţin 
bogat decît Eminescu este mai divers. �i împrejurările au putut solicita, pe 
rînd, diversele facultăţi ale spiritului său” (Ibidem: 74). 

Criticul nu specifică în ce ar consta diversele facultăţile poetice ale 
lui Vlahuţă, menţionînd în schimb că în următoarea etapă de creaţie poetul 
redescoperă umanitarismul, mai ales naţionalismul. Dar aceste noi orientări 
vlahuţiene sînt tot dimensiuni supralicitate de socialism şi puse pe seama 
liricii lui Eminescu. Prin urmare, la Vlahuţă e vorba de o pseudo 
individualizare continuatoare a primei etape lirice eminesciene. 

Criticul îşi încheie apoteotic expunerea prin fixarea locului poetului 
în ierarhia valorilor : „Opera domnului Vlahuţă fiind reprezentativă, ea va fi 
însemnată şi în viitorime, ca una care poartă mărturie pentru sufletul 
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intelectualilor de la sfîrşitul veacului al XX-lea” (Ibidem). Dar ce nevoie mai 
avem de opera lui Vlahuţă ca „mărturie” a epocii trecute cînd pe aceasta o 
reflectă prin excelenţă Eminescu? 

Înapoi la grila critică literară 
O schimbare de paradigmă evaluatoare iniţiază Lovinescu. Distanţa 

istorică faţă de Eminescu îi permite o retrospectivă amplă asupra criticii 
practicate de Iorga sau Ibrăileanu, retrospectivă dublată şi de acceptarea 
modernităţii româneşti de secol XX. Aşadar, Lovinescu intuieşte perimarea 
schemelor de valorizare puse în circuitul critic de predecesorii săi şi recurge 
la condamnarea criticii sămănătoriste din prisma teoriei sincronismului. 

Precum Iorga, criticul înţelege poezia posteminesciană ca pe o reacţie 
firească la ceva, „împotriva modernismului şi a formelor decadente de artă 
influenţate de curentele apusene”. Deosebirea este că Iorga eticheta drept 
„nesănătoase” poezia primului deceniu a secolului al XX-lea, cînd de fapt era 
vorba de o maladie fictivă, exagerată, ţinută sub control. Cu o amplă viziune 
asupra liricii contemporane, Lovinescu nu echivalează decadentismul cu o 
anomalie literară. Criticul înţelege fenomenul ca proces literar care reflectă 
dezagregarea formulelor literare anterioare. Vina poeziei încurajate de 
sămănătorism este neputinţa de a evita anacronismul şi sterilitatea formulei, 
devenind ea însăşi decadentă prin neputinţa detaşării de modele: 
„decadentismul acestei epoci constă în incapacitatea ei de a-şi crea o nouă 
modalitate de expresie, un nou alfabet estetic; ce a silit-o să trăiască exclusiv 
din poezia lui Eminescu şi Coşbuc, prin cel mai sîngeros vampirism literar 
cunoscut la noi pînă acum” (E. Lovinescu, 1984: 15). 

Vizibil iritat de clişeizarea poeziei sămănătoriste, Lovinescu îl 
consideră pe Iorga răspunzător de contaminarea criticii de ideologie. Cu o 
aplicaţie pe lirica lui Goga şi �t. O. Iosif, criticul subliniază insuficienţa 
elementelor psihologice ca linie de separare între scriitorii majori şi minori 
dacă nu sînt completate prin studiul estetic şi „sincronism prin diferenţiere”. 
În comparaţie cu Iorga şi Ibrăileanu pentru care epigonismul era notă a 
rafinamentului estetic, criticul constată blocarea afirmării originalităţii prin 
aplicarea mimetică a convenţiei eminesciene. Modelul liric inaugurat de 
Eminescu funcţionează ca un antimodel, iar Lovinescu depistează la Goga 
paralizarea potenţialului creator în urma adoptării schemelor eminesciene : 
„ca orice creator, el [Goga-n. n.] a adus o expresie figurată originală şi noi 
resurse verbale; numai cînd a dorit să iasă din cadrele adevăratei sale 
personalităţi a fost înghiţit în poezie de Eminescu”. 
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În ciuda acestor amendamente, Lovinescu forţează şi el aplicarea 
exclusivă a grilei eminesciene la... Arghezi, în poezia erotică. Atitudinea faţă 
de femeie, consideraţiile schopenhaueriene, nota elegiacă reprezintă 
elementele comune ambilor poeţi. Credem însă că nota elegiacă nu constituie 
un element al înrudirii, fiindcă e o caracteristică a mai tuturor poeţilor erotici, 
inclusiv a preromanticilor. În schimb, atitudinea faţă de femeie este factorul 
diferenţierii. La Arghezi tenta filosofică lipseşte chiar prin atitudinea faţă de 
femeie. Poetul vizează o iubire carnală, domestică, împlinită, pe cînd la 
Eminescu este o iubire ideală, mai deloc realizată, ce poartă amprenta 
sublimului cosmic. 

Confuzia lui Lovinescu, un critic fără afinităţi cu Eminescu încît să-şi 
însuşească norma lirismului acestuia, ar putea fi justificată prin latura 
tradiţională a poeziei lui Arghezi pe care critica o pune din start pe seama 
eminescianismului. Apărut într-un climat literar dominat de lirica unui Barbu 
sau Blaga, erotica lui Arghezi pare că actualizează convenţia eminesciană 
decît că se înscrie în formula modernităţii secolului al XX-lea.  

Concluzii 
Rezumînd cele prezentate, putem afirma că la începutul secolului al 

XX-lea, critica reprezintă o perioadă de tatonări preeminesciene care pare a 
fixa grila eminesciană, că-l „reinventează” pe poet cînd, de fapt, interpretarea 
este diferită de aşteptările publicului. Asumarea unei pseudo-
contemporaneităţi faţă de Eminescu, alături de un aşa-zis mentorat, îi 
evidenţiază orgoliul lui Iorga de a se plasa printre promotorii mitului 
Eminescu şi de a-l impune unei generaţii care libertate de opţiune estetică, nu 
tiparele unei autorităţi conservatoare. De fapt, la Iorga impunerea grilei 
eminesciene  poeţilor minori provine din tendinţa de a garanta stabilitatea lui 
Eminescu în sistemul valoric. 

La Ibrăileanu ne îndreptăm spre critica de orientare socialistă în care 
tiparele eminesciene se regăsesc la „moştenitorul” literar, Vlahuţă, spre a 
valida ideologia. Eminescu devine o sigle extraliterară, desemnînd susţinători 
ai cauzei socialiste a căror concepţie despre viaţă coincide cu gîndirea 
poetului. Abia cu Lovinescu, critica literară ca activitate autonomă e separată 
de ideologie, iar originalitatea imitatorilor, lansată de direcţia sămănătoristă 
şi poporanistă, pusă la îndoială ca bruiaj al evoluţiei proprii. Faţă de aceşti 
epigoni, istoriile critice ulterioare vor proceda în mod previzibil : fie îi 
plasează în descendenţa lui Eminescu, dar niciodată la acelaşi nivel al 
ierarhiei, fie îi exclud deliberat. 
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NICOLETA – ANDREEA BUZEA 
Anul III, Cluj – Napoca 

„Venera serafică” 
- erotica eminesciană în perspectiva criticii tematice - 

„Venere, marmură caldă, ochiu de piatră ce scînteie, 
Braţ molatic ca gîndirea unui împărat poet, 
Tu ai fost divinizarea frumuseţii de femeie,  
A femeei, ce şi astăzi tot frumoasă o revăd.” 
(Mihai Eminescu – Venere şi madonă) 

Exegeza eroticii eminesciene se drapează în culorile şi în nuanţele 
unei priviri critice mereu polimorfe, optica multiplă de cercetare a creaţiei 
poetului român, revendicîndu-se tocmai de la complexitatea obiectului 
supus unui atare demers analitic. Istoria şi critica literară română pun 
semne de carte capitolului Mihai Eminescu, oprindu-ne pentru a citi acolo 
unde „cuvîntul” spune „prea” multe sau se pierde în voit murmur, 
Dimitrie Popovici notează astfel în ale sale Studii literare: Eminescu este, 
fără îndoială, una din marile probleme ale culturii române, şi el se impune 
cercetării independent de modele literare sau politice prin care şi peste 
care cultura aceasta a trecut şi va mai trece (Dimitrie Popovici, 1989: 8). 
Abătîndu-se de la linearitatea acestui înalt crez literar, exegeţii poetului 
vor pune opera acestuia sub lupa diferitelor viziuni de interpretare critică, 
descriind, în acest sens, „mutaţiile” suferite de poezia românească de-a 
cursul epocilor. 

În imaginea unui decupaj tematic al modului cum lirica 
eminesciană a fost receptată de instanţa literară, lucrarea de faţă 
urmăreşte exegeza critică a eroticii lui Eminescu, acest demers – suport, 
traducînd direcţiile principale ale felului cum poetul român a fost primit 
de posteritatea lui critică. 

 
Pentru ca prezenta cercetare să-şi articuleze propria „ruptură” din 

peisajul criticii tematice, aplicate în general creaţiei eminesciene, 
restituindu-se totodată acestuia, pentru a se integra uneia dintre orientările 
criticii literare în devenirea cronologică a eminescologiei, consider 
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îndreptăţită expresia unei priviri sintetice asupra istoriei receptării operei 
lui Eminescu.  

În această ordine de idei, spaţiul de interpretare a creaţiei 
eminesciene conţine atît contribuţii monumentale, cît şi încercări meritorii 
din rîndul acelora care au deschis mereu cîte o pagină „nouă” în 
cronologia scrierilor despre poetul român. O pereche de ochi la fiecare 
colţ de „vorbă” critică se aplică studiilor închinate lui Eminescu, tocmai 
pentru a li se măsura gradul de coerenţă şi adecvare în logica receptării 
poetului şi a operei sale. 

Cu vocaţia istoricului literar aflat „subt vremi”, Dimitrie Popovici 
întreprinde uriaşa muncă de sintetizare a „istoriografiei eminesciene”, 
dînd astfel, culturii române un studiu care să arate cum s-a dezvoltat 
cronologic şi cum s-a colorat interesul pentru opera marelui poet 
(Dimitrie Popovici, 1989: 7). D. Popovici înregistrează astfel, trecînd prin 
filtrul propriei conştiinţe de „judecare”, contribuţiile aduse 
eminescologiei, încadrîndu-le în diferitele dimensiuni ale criticii literare 
aplicate creaţiei poetului: estetică, semănătoristă ori impresionistă, care 
refac, în genere, conţinutul criticii tematice. Pornind de la „piedica” 
„dureros de dulce” a lui Maiorescu, Eminescu suferă rezistenţa atacurilor 
lui Aron Densuşianu, în opinia căruia – aşa cum notează D. Popovici – 
opera poetului este o cîrpeală de idei disparate, culese din dreapta şi din 
stînga, lipsite de orice logică şi adeseori chiar de legăturile cele mai 
elementare ale gramaticii (apud. Dimitrie Popovici: 9). Mai necruţător 
încă decît Densuşianu era în critica sa Alexandru Grama pentru care 
Eminescu este un exemplu de valorificare în cadrul unei confrerii literare, 
care caută să impună vederile sale unui popor întreg (Ibidem: 10). Mai 
mult decît atît, într-o viziune comparatistă, prin influenţa filosofiei – 
pesimiste – a lui Schopenhauer Eminescu însemna „o primejdie pentru 
tinerimea românească”. Tot atît de puţin admisibilă îi pare lui Grama şi 
poezia erotică a lui Eminescu, în care totul se reduce la simţul primar al 
animalului profitor de carne (Ibidem: 10). În paralel cu această critică a 
moraliştilor s-a desfăşurat şi critica socialistă a poeziei lui Eminescu; 
vocea lui Dobrogeanu-Gherea, lăsîndu-şi ecouri puternice în hala 
temporală a eminescologiei. Socialist mai presus de orice, el caută să 
explice fenomenele subtile ale vieţii sufleteşti prin legile vieţii materiale 
(Dimitrie Popovici, 1989: 11). Potrivit lui Gherea, pesimismul eminescian 
are cauze sociale: starea de degradare la care ajunge omul în societatea 
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burgheză, generînd astfel unul din caracterele cele mai puternice ale 
poeziei lui Eminescu: evadarea din actualitate, refugiul în trecut, căutarea 
formelor ideale de viaţă într-o lume de multă vreme stinsă (Ibidem: 11). 
Apoi întreaga erotică eminesciană îi pare străbătută de lumina caldă a 
unei afirmări optimiste (Ibidem: 11), în acelaşi sens şi poezia naturii care, 
izvorînd din sentimentele primare, nealterate de influenţe negativiste, 
sociale sau livreşti, face să vibreze nestingherit focul fericirii (Ibidem: 
11). Discrepanţa viziunii sale se realizează în legătură cu poeziile în care 
Eminescu tratează teme sociale sau filozofice, care cresc din aceste 
straturi posterioare şi se desfăşoară în lumina sumbră a pesimismului 
(Ibidem: 11). 

În viziunea criticii semănătoriste – G. Ibrăileanu, Ilarie Chendi, 
Nicolae Iorga – Eminescu se ridică din sufletul poporului şi cîntă imnuri 
„naţionaliste” la „vatra strămoşească a literaturii populare”. Mai mult 
decît atît, această viziune asupra poetului se întîlneşte în aceeaşi 
formulare a principiilor creatoare cu imaginea scriitorului Ion Creangă, 
între care Ilarie Chendi constată o „perfectă înrudire sufletească”, porniţi 
deopotrivă să guste viaţa primitivă a ţăranului moldovean din a cărui fire 
păstrează mult; amîndoi cultivau un fel de naţionalism local, manifestat 
mai ales în iubirea plină de gelozie pentru limba locală, pentru termenii 
dialectali ori  amîndoi aduceau o înţelegere desăvîrşită asupra condiţiilor 
de viaţă şi cultură naţională (Dimitrie Popovici, 1989: 79). Iar Iorga face 
ca admiraţia pentru Eminescu să depăşească sfera poeziei şi să transforme 
pe poet într-un stindard de luptă politică şi naţională (Ibidem: 81).  

Cu Eugen Lovinescu, se manifestă critica impresionistă a operei 
eminesciene. Prin aparatul acesteia de  intuire sintetică, emoţie artistică, 
expresie artistică, fantezie şi sugestie (Ibidem: 94) poezia lui Eminescu 
este văzută sporadic, tangenţial şi adeseori sub culori minimalizate 
(Ibidem: 94). Potrivit lui Lovinescu – aşa cum notează D. Popovici –
poetul cîntă în poezia filosofică: tristeţea vieţii, zădărnicia lucrurilor 
omeneşti, scurgerea ireversibilă a vremii, aşadar temele poetice cîntate în 
toate timpurile.[...] Întreaga filozofie din poezia lui Eminescu se 
concentreză în afirmaţia viaţa e o nefericire, moartea e o nefericire. În 
jurul acestui concept se cristalizează viaţa afectivă a scriitorului, care 
capătă sens pesimist şi ajunge să se exprime într-o atitudine categorică în 
faţa existenţei (Dimitrie Popovici, 1989: 95).  
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Cu G. Călinescu critica impresionistă capătă pe cel mai strălucit 
reprezentant al său în cultura română. Studiul închinat operei lui 
Eminescu a fost întîmpinat de auditoriul criticii româneşti cu anumite 
rezerve, acestea venind tocmai din interpretarea însăşi a operei poetului. 
În opoziţie cu poeziile publicate, acelea care au stabilit reputaţia de mare 
poet a lui Eminescu, Călinescu înţelege să pună în lumină calităţile 
artistice ale operei nedefinitivate şi nepublicate. În acest sens, pe baza 
datelor culese din manuscrise, criticul ajunge să înfăţişeze un Eminescu 
necunoscut, în mare parte necunoscut chiar poetului (Ibidem: 109). 
Trădîndu-şi propriul demers de cercetare, Călinescu nu se conduce după 
criteriul cronologic – manuscrisele fiind în general nedatate – în care se 
desfăşoară viaţa sufletească a poetului, ci urmăreşte poezia eminesciană 
pe teme, pornind de la cea mai înaltă, aceea a cosmogoniilor; apoi, în 
descendenţă, poemele cu subiect metafizic şi tema istorică cu cele două 
dimensiunii: istoria omenirii şi istoria românească. Analizîndu-le în 
parte, Călinescu imprimă poeziei eminesciene aura propriei viziuni critice 
în postura de a da culturii române cartea „de căpătîi” a eminescologiei, 
dincolo de orice realităţi perene. 

Peregrinările vor fi fost multe pe acest itinerar curajos şi etern al 
poeziei eminesciene, cronologia literară reţinînd detaliile desfăşurării lor 
cu propria-şi condiţie de exactitate. 

Din acest context larg al receptării creaţiei eminesciene, lucrarea 
de faţă îşi delimitează aria de investigaţie, urmînd a-şi expune amănuntele 
cercetării. 

Harta eroticii eminesciene, aşa cum o vede iniţial G. Călinescu în 
fundamentala Operă a lui Mihai Eminescu, se trasează la scară mare, 
urmărindu-se variaţiunile a două coordonate definitorii: factorul feminin 
şi factorul masculin, cercetate în spaţiul antumelor şi postumelor de 
tinereţe. Astfel, dialectica edificată în vederea explicitării celor două 
repere esenţiale devine una extrem de bogată, nerostitul în plan literar 
găsindu-şi expresie în mistică şi în mitologie. G. Călinescu resimte „în 
chip artificial” aceste depăşiri de limite în lirica de dragoste a lui 
Eminescu prin aplicarea grilei eroticii mistice: Prin erotică mistică se 
înţelege ridicarea factorului feminin la gradul unui simbol, o adoraţie 
care, depăşind viaţa sexuală, trece în absolut. [...] Ritualul religiei plin de 
metafore din cîmpul erotic, precum erotica spiritualistă e încărcată de 
motive religioase, şi adesea Fecioara Maria stă ca o viziune urmărită de 
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adoratorul masculin şi-ntr-o parte şi într-alta (cf. G. Călinescu, 1976: 
215). Criticul român radiografiază critic acest spaţiu-luntre, care poartă 
pînă la Eminescu tablourile paradoxal contopite ale femeii – toposul 
eroticii eminesciene: A rămas din mistică ideea salvării prin femeie, 
adăugîndu-se conceptul antitetic al căderii prin ea, femeia fiind înger sau 
demon şi de cele mai multe ori înger şi demon laolaltă. [...] Acest 
spiritualism afrodisiac, în care mai stăruie totuşi ideea salvării, stăpîneşte 
tot romantismul şi aşa cum am pornit a spune într-un chip artificial îl 
aflăm şi la Eminescu, mai cu seamă în scrierile de tinereţe [...] Îngerul de 
pază, izgonit de copila-demon şi confundîndu-se totodată cu ea, este un 
rătăcit de pe marile drumuri romantice: „Eşti demon copilă, că numai c-o 
zare / Din genele-ţi lunge, din ochiul tău mare / Făcuşi pe-al meu înger 
cu spaimă să zboare, / El, veghea mea sfîntă, amicul fidel? / Ori 
poate!...O-nchide lungi genele tale, / Să pot recunoaşte trăsurile-ţi pale - 
/ Căci tu – tu eşti el" (Ibidem: 216). Fixînd imaginea femeii ca muză, 
„icoană”, idee poetică, temă, început şi sfîrşit al poeziei de dragoste a lui 
Eminescu, Călinescu stabileşte direcţia de propagare a neliniştii lirice. 

Erotica eminesciană se va configura în spaţiul unui dicţionar şi 
între extremele unei „cronologii” tematice proprii. Călinescu notează 
astfel, ca dată de intrare, opera de tinereţe a poetului, reperîndu-i acesteia 
dragostea angelică, acea exaltare orientată spre vis, fără violenţe, de o 
carnalitate sublimată (Ibidem: 217), revelatoare în acest sens fiind 
împerecherea simbolică dintre voievodul din Povestea magului călător în 
stele şi îngerul cu aripă umflată care e Somnul: „E beat de a visului lungă 
magie, / În braţe-i pe înger mai tare-a cuprins / Şi umbra surîde, cu 
aripa-l mîngîie / Şi gura-şi apleacă în dulce beţie, / I-apasă pe buza-i 
sărutu-i aprins” (Ibidem: 218). Pentru ca, imediat, să-i alinieze imaginea 
pală a iubirii platonice, femeia-idee: De nu este înger, femeia este ştiuta 
lunatică pe care cineva o iubeşte cu o mare proporţie de platonism, ca pe 
o idee (Ibidem: 218). Călinescu explică mai departe conceptul de 
platonism eminescian, redînd chiar definiţia poetului „legea de a iubi”, 
căreia Eminescu pare a-i fi îmblînzit rigiditatea fiindcă peste tot aproape 
răsare un element pasional cel puţin de o voluptate stinsă, adunată în 
privire (apud. G. Călinescu, 1976: 218) precum în versurile din Înger şi 
demon: „Ochii ei cei mari albaştrii, de blîndeţe dulci şi moi, / Ce adînc 
pătrund în ochii lui cei negri furtunoşi! / Şi pe faţa lui cea slabă trece-
uşor un nour roş - / Se iubesc...Şi ce departe sînt deolaltă amîndoi”. 
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Femeia – înger devine şi dublul paradoxal al femeii senzuale în 
dragostea idilică la Eminescu în măsura în care femeia este pasivă, lilială 
(Ibidem: 218) asemeni Lillei din Avatarii faraonului Tlà, care după ce 
împărtăşeşte cu nevinovăţie patul lui Angelo, visează o fericire burgheză 
de alcov, cu cămin şi copii (Ibidem: 218). Ca doi magneţi, dragostea 
angelică îşi atrage contrapartida dragostea „demonică”, „infernală” spre 
care, aşa cum intuieşte Călinescu, poetul înclină în tinereţe mai cu seamă 
cînd învredniceşte o Cezara să doboare un Angelo. 

Călinescu măsoară atent lungimea şi forţa de întrepătrundere a 
celor două unde opuse ca obîrşie, vorbindu-se astfel de căderea romantică 
a unui înger în braţele demonului (Ibidem: 218), însă la Eminescu raportul 
mărimilor fiind invers proporţional după cum „factorul masculin e pasiv 
şi cel feminin activ”, numele de Cezara amestecînd cele două genuri, sub 
dominaţiunea Cezarei se ascunde un androgin, dacă nu în înţelesul fizic, 
cel puţin în cel moral (Ibidem). Odată stabilite aceste ierarhii de gen, 
erotica eminesciană devine un cîmp activ de forţe, unde femeia caută pe 
bărbat, îl cuprinde în vrăjile ei demonice (Ibidem), privindu-l, în loc de 
iubit, ca pe un frumos „copil”. În aceste condiţii dragostea dobîndeşte 
valenţe distrugătoare însemnînd agresiunea femeii asupra bărbatului, 
atingînd înăbuşirea şi crima. Angelo este pentru Cezara „o pasăre, pe 
care ar omorî-o strîngînd-o”, un stejar uscat „supt rădăcinile iederei”. 
Cezara vrea să „bea” sufletul eroului, să-l nimicească (Ibidem: 219). 
Întregul tablou al înlănţuirii demonice este pictat în sînge, „îngerul pasiv” 
cedîndu-şi „spiritualitatea” „demonului amorului” şi căpătînd gesturi 
vampirice, deoarece suge cu voluptate sînge din rana Cezarei, după care 
faptă Cezara îi ridică capul şi „sărută gura lui roşie de sînge” (Ibidem: 
219). Dacă în Cezara aflăm cea mai încordată expresie a dragostei 
demonice, în Gemenii dragostea se simte a fi „hipnotică”, „adulterare a 
demonismului”, Călinescu lămurind acest „alt chip” al eroticii 
eminesciene: Din romantism vine acea formă de dragoste în care nu mai e 
nici spiritualitate, nici cherubinism, dar pare înfăşurată cu oarecare ceaţă 
mistică, din cauza ideii deformate de părăsire deplină în dragoste, de 
cădere (Ibidem: 219) - agresiunea înlănţuirii lăsînd loc „conştiinţei 
păcatului voluptos” - după cum afirmă Tomiris: „Da, simt că în puterea 
ta sînt, că tu mi-eşti Domn, / Şi te urmez ca umbra, dar te urmez ca-n 
somn. / Simt că l-a ta privire voinţele-mi sînt sterpe, / M-atragi precum 
m-atrage un rece ochi de şerpe.” 
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În Strigoii, emblematică este erotica funerară, „îndreptată către 
fiinţe moarte ori cu aspect cadaveric”. Arald, ca om viu, suferă 
îmbrăţişarea femeii cu „braţe reci”, Călinescu stabilind că aşa le va avea 
de altfel pretutindeni, în lirica lui Eminescu, femeia: „Îşi simte gîtu-
atuncea cuprins de braţe reci, / Pe pieptul gol el simte un lung sărut de 
gheaţă”. Imaginea, răsturnată în oglindă, a femeii care se îndrăgosteşte, 
de această dată, de un geniu „mort”, reproşîndu-i însă nemişcarea, apare 
în Luceafărul şi în Fata în grădina de aur: „O, geniul meu, mi-e frig l-a 
ta privire / Eu palpit de viaţă – tu eşti mort. / Cu nemurirea ta tu nu mă-
nveţi / Acum mă arzi, acuma mă îngheţi”. 

În Venere şi Madonă, se celebrează dragostea sublimată, 
venerică, femeia devine „divinizarea frumuseţii de femeie” în imaginea 
Fecioarei Maria: „Venere, marmură caldă, ochi de piatră ce scînteie.../ 
Rafael pierdut în visuri ca-ntr-o noapte înstelată.../ Te-a văzut plutind 
regină printre îngerii din cer / Şi-a creat pe pînza goală pe madona 
Dumnezeie”. 

Refăcînd parcursul mişcărilor interioare ale eroticii eminesciene 
de tinereţe, Călinescu ar spune aceasta-i toată „spiritualitatea” lui 
Eminescu (Ibidem: 220). Expresiile cheie care ne vor ghida pe întreg 
itinerariul acestei hărţi de creaţie vor fi astfel, „înger” şi „demon”, 
„dragoste angelică” şi „dragoste demonică”, Eminescu folosindu-le şi 
mai departe, făcîndu-şi din acestea din urmă o antetiză predilectă (Ibidem: 
220), femeia fiind cea care se construieşte în chipurile paradoxale ale firii. 

G. Călinescu acordă un spaţiu larg de analiză factorului feminin, 
vorbind despre Venera serafică şi Anatomia femeii ideale. Tocmai prin 
atributele acordate de către poet femeii, erotica eminesciană îşi relevă sub 
ochiul critic cele mai fine modulaţii: erotica lui Eminescu se bizuie pe 
„inocenţă”, însă nu pe virginitatea îngerească, ferită de păcat, ci pe 
nevinovăţia naturală a fiinţelor care se împreună neprefăcut. Este un 
serafism animal. [...] Imboldul sexual, acel instinct este izvorul purei 
fericiri erotice, înţelegînd bineînţeles prin fericire, în stilul negativ 
schopenhauerian, cît mai puţină durere (Ibidem: 224). Adoptînd această 
optică, Călinescu pătrunde în cele mai intime vibraţii ale creaţiei 
eminesciene, reconstituind întreg peisajul îndrăgostirii poetice. Într-un 
spaţiu aproape edenic, de început de lume se va desfăşura idila 
eminesciană, cei doi iubiţi intraţi în bioritmul naturii vor supravieţui 
iubirii prin instinct. În chip obişnuit femeia iese de undeva din trestii sau 
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din pădure, se lasă pradă gurii mecanice a poetului şi apoi amîndoi cad în 
toropeală (Ibidem: 226), în inerţia naturii, fascinaţi fiind, prin 
inconştienţă, de spectacolul cosmic: căderea continuă a razelor lunii, 
prăbuşirea lentă a florilor de tei, de „blînda batere de vînt”. În aceleaşi 
ritmuri, dragostea de tip oniric, cînd fata adormită nici nu are vreme să-şi 
dea seama dacă totul a fost aievea sau vis (Ibidem), se resimte profund în 
Călin: „Ea ridică somnoroasă lunga genelor maramă, / Spăriet la el se 
uită... i se pare că visează”. 

„Acuzele” ce ar putea fi aduse eroticii eminesciene, atît de către 
ochiul specializat cît şi de amatorul rafinat, dincolo de interpretarea 
clişeizată a acesteia, ar consta în aceea că poetul coboară iubirea în 
împrejurările sale rustice, dezvăluindu-i mlădierile cele mai discrete prin 
gestica stîngace – instinctuală – a îndrăgostiţilor. Întîlnind privirea 
„celuilalt” sau a „celorlalţi”, Călinescu ne induce această optică 
speculativă tocmai pentru a-şi întemeia propriul discurs critic: Cînd vom 
spune că Eminescu aduce temperament rustic în erotica lui, că e lipsit de 
intimismul rafinat, va trebui să se înţeleagă că dragostea aceasta departe 
de a fi săracă în momente lirice şi brutală, e numai de tip primar, fiind 
spre a vorbi mai limpede, o reprezentare a modului originar de apropiere 
sexuală (Ibidem: 227). Astfel, erotica eminesciană sparge monotonia 
discursivizării iubirii care se consumă raţional – în chip artificial – şi 
celebrează dragostea în „elementaritatea” ei adîncă. Intelectualismul şi 
sentimentalismul, iată ceea ce lipseşte din erotica eminesciană, în 
fundamentul ei suav genitală (Ibidem: 227). 

Erotica eminesciană, eliberată astfel de rechizitoriul gîndirii 
atotcontrolatoare, îşi lasă îndrăgostiţii să îngemăneze firul amorului 
propriu; apropierea lor fiind surprinsă în cadrele unei mişcări lente, căci 
stau cel mai adesea îndelungată vreme nemişcaţi, pe jumătate ameţiţi de 
beţia erotică, şoptindu-şi cel mult chemări stereotipe (Ibidem: 228), ca în 
Sara pe deal: „Lîngă salcîm sta-vom noi noaptea întreagă / Ore întregi 
spune-ţi-voi cît îmi eşti de dragă”. Apoi sărutarea cerută e „aproape 
nelipsită”: „De mi-i da o sărutare, / Nimeni lume n-o să ştie, / Căci va fi 
sub pălărie – Ş-apoi cine treabă are!” (Floare albastră). Femeia este cea 
care provoacă îmbrăţişarea, ca în Dorinţa: „Pe genunchii mei şedea-vei, 
/...// Fruntea albă-n părul galben / Pe-al meu braţ încet s-o culci, / Lăsînd 
pradă gurii mele / Ale tale buze dulci”, pentru ca apoi, într-o încercare de 
respingere a „braţelor bărbatului” să creeze acea stare de tensiune a 
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spiritului şi a privirii: „Te desfaci c-o dulce silă / Mai nu vrei şi mai te 
laşi”, Lasă-ţi lumea... . Alteori ea rămîne numai galeşă, inertă ca în 
Scrisoarea IV: „Ea se prinde de grumazu-i cu mînuţele amîndouă / Şi pe 
spate-şi lasă capul: «Mă uimeşti dacă nu mîntui.../ Ah, ce fioros de dulce 
de pe buza ta cuvîntu-i!»”. Ideile erotice de „uimire” sau „farmec 
dureros” descriu, în cheie eminesciană, neputinţa îndrăgostiţilor de a 
numi, printr-un obiect al raţiunii, „stihia” care le răvăşeşte sufletul. 
Astfel, ei plîng atunci cînd o emoţie depăşeşte marginea de toleranţă 
afectivă a individului (Ibidem: 229). În acest sens, Călinescu atribuie 
„prisosului de fericire erotică” la Eminescu dimensiunile simţirii de 
românească „jele” şi de „dor”. Identificarea sensibilităţii poetului cu 
spiritualitatea şi trăirile poporului român, dă expresia unui puternic 
sentiment erotic naţional, Eminescu devenind, astfel, „marele cîntăreţ al 
dragostei” unei naţiuni, iar poezia sa transfigurarea unor experienţe reale, 
aparţinînd aceluiaşi popor. Eminescu „simte” iubirea cu patosul 
românului „îndrăgostit” şi reacţionează conform instinctului acestuia. 
Iubirea devine, în acest sens, unul dintre argumentele profund sensibile de 
mitizare a imaginii lui Eminescu drept poet naţional. 

Acelaşi excurs prin versurile eroticii eminesciene dezvăluie 
opţiunea poetului pentru iubirea uşor de înţeles, comportamentul celor doi 
îndrăgostiţi îşi regăseşte povestea în experienţa omului obişnuit. În S-a 
dus amorul, Adio, Te duci, Pe lîngă plopii fără soţ, Ce e amorul întîlnim 
tipica mîhnire a îndrăgostitului respins, care pedepseşte femeia cel puţin 
cu învinuiri. Definiţia: „Ce e amorul? E un lung / Prilej pentru durere, / 
Căci mii de lacrimi nu-i ajung / Şi tot mai multe cere...” nu depăşeşte 
înţelegerea aspră a poporului, pentru care orice stare de depresiune erotică 
se încheie cu durere şi lacrimi (Ibidem: 231). Astfel, Eminescu dă eroticii 
sale şi o dimensiune folclorică, Călinescu notează aceste 
„corespondenţe”, vorbind despre obsesie („Te urmăreşte săptămîni”, Ce e 
amorul), istovirea prin sărutare pînă la ieşirea „din minţi”, trecerea 
năucă pe sub ferestrele femeii, pe frig („Cînd degerînd atîtea dăţi”, Adio) 
în văzul vecinilor („Pe lîngă plopii fără soţ, / Adesea am trecut; / Mă 
cunoşteau vecinii toţi / Tu nu m-ai cunoscut”) (Ibidem: 233). Ceea ce 
rămîne, însă, cu totul de ne-retrăit în spaţiul comun, este forţa cu care 
Eminescu compune aceste acorduri erotice, lăsîndu-şi „vocile” să simtă 
toată tensiunea „muzicii”.  
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Potrivit lui D. Popovici, Călinescu stabileşte că naşterea, 
dragostea, moartea privite în automatismul lor de fenomene care se impun 
individului, sînt cele trei mari izvoare din care ia naştere viaţa sufletească 
a poeziei lui Eminescu. Aceste trei acte, prin care individul se încadrează 
în viaţa speţei sau părăseşte această viaţă, obsedează pe poet atît în stările 
lui de veghe cît şi în momentele de extincţie a conştiinţei, în somn (cf. 
Dimitrie Popovici, 1989: 124). D. Popovici conchide astfel : Privit în 
întregul lui, studiul lui Călinescu este un studiu de bogată documentare. 
El dă impresia unui stufăriş, din care se pot extrage cu oarecare greutate 
ideile conducătoare, dar care afirmă cu toată energia atitudinea criticului 
faţă de poezia lui Eminescu. [...] Prin aceste trăsături ale sale, lucrarea lui 
Călinescu devine una dintre cele mai preţioase lucrări închinate lui 
Eminescu şi, incontestabil, cea mai de seamă manifestare a criticii 
impresioniste în literatura română (Ibidem: 143 – 144). 

Dacă G. Călinescu vede erotica eminesciană în termenii unei 
„teorii” genetice şi ai unei religii a iubirii, Elena Tacciu, în Eminescu. 
Poezia elementelor, găseşte lirica de dragoste eminesciană în 
substanţialitatea lumii, materia care invadează poetul şi apoi se retrage, 
existînd transfigurată liric. Înainte de a-şi fi conceput opera, Eminescu a 
trăit elementele. Somnul său sănătos în păduri, lîngă izvoare rămîne un 
fapt real al copilăriei, iar peregrinările adolescenţei la umbra gigantică a 
munţilor Bucovinei şi Ardealului au consonat interior cu ceea ce 
Bachelard numeşte „reveria materiei”(Elena Tacciu, 1979: 14). 
Revelator, în acest sens, este un distih de tinereţe din Moloz (1871): 
„Simţesc în mine spaimele cîntării, / Lumina, sufletul, durerea mării”, 
(Ibidem: 16). 

Îndreptîndu-se cu precădere spre „zona incandescentă” a 
postumelor de tinereţe, care se aşează în universul liric eminescian ca o 
ţesătură densă a forţelor elementare, pămînt, apă, aer şi foc, străbătute de 
zborul imaginaţiei luciferice (Ibidem: 18), autoarea „re-denumeşte” 
tematica eroticii eminesciene în termenii primordiali ai arhitecturii lumii. 

Astfel, din Pămînt Eminescu îşi extrage materialele pentru 
modelarea femeii – Veneră. Elena Tacciu vorbeşte, în acest sens, de 
Complexul Meduzei sau duritatea sfidătoare a pietrei (Ibidem: 46) în 
imaginea chipului marmorean sau de statuie a iubitei : Femeia – 
marmură, statuie vie sau neînsufleţită argumentează acelaşi Complex al 
Meduzei prin sentimentul uneori misogin al poetului în faţa femeii. 
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Acuzînd răceala funciară a acesteia, tînărul Eminescu se lamenta: „Căci 
mi-e mi-a dat soarta amara mîngîiere / O piatră să ador”, Amorul unei 
marmure (Ibidem: 57). 

Apoi, din vibraţia şi lumina metalelor preţioase: aurul, argintul, 
arama poetul construieşte sintagma „păr de aur”, care devine şi ea un 
simbol al forţei solare, atribuit principiului feminin. Ondina are „bucle ce-
nvăluie-n aur / Tezaur!”, Miradoniz trece şi ea cu „păru-i de aur” 
(Ibidem: 70 – 71). Argintul trimite, prin excelenţă, la materia lunară, luna 
constituind pentru Dionis decor al iubirii sale ideale, alteori apare 
transcrisă în registru eminescian de serafica blondă, în Miradoniz : „ ...o 
regină tînără şi blondă / În mantia-i albastră constelată / Cu mîinile unite 
pe-al ei piept / De neauă...Trece luminînd cu ochii / Albaştri, mari, prin 
straturi înflorite” (Ibidem: 72). 

Erotica funerară îşi găseşte expresia „în viziunea pămîntului ca 
repaos” – racla şi mormîntul. De-aş muri ori de-ai muri, Iubitei, Ah, 
mierea buzei tale, O arfă pe-un mormînt, Care-i amorul meu în astă 
lume reprezintă poeme, ce aparţin - potrivit lui Perpessicius - capitolului 
iubita de la Ipoteşti care ipostaziează un eros funebru cu atît mai intens cu 
cît el este antiteza apriorică a morţii îndrăgostiţilor (apud. Elena Tacciu, 
1979: 112). Viaţa prelungită în subteran – racla – însemnînd acceptarea 
morţii de către îndrăgostiţi, precum în poezia Ah, mierea buzei tale : 
„Încet, încet... Să ne culcăm în raclă, / Încet, de pe pîmînt ne-om furişa. / 
O, stinge a privirii tale faclă, / Închide ochii tăi... aşa, aşa; / Ce bine e să 
dormi adînc în raclă. / Să dormi adînc, să nu mai ştii ceva” (Ibidem: 
114). 

Apoi Apa, în ipostazele ei de ape feminine (marea, lacul, izvorul) 
şi apa violentă (oceanul) – reprezentînd masculinul – este, pe rînd, spaţiu 
al iubirii onirice, dobîndind valenţele oglinzii precum în postuma de 
tinereţe Cînd crivăţul cu iarna : „În vis mă arde soare şi cerul e văpaie / 
Pe lac barca e-mpinsă de valuri care merg, / Iar undele-i uimite, 
profunde şi bălaie / Reflectă-n ele ţărmii, se-ntunecă, se şterg...” (Ibidem: 
127). Mai mult decît atît, deseori lumina lăptoasă şi erosul conţinut în 
fluidul apelor reclamă închegarea Lebedei, simbol feminin mitologic, 
solar dar şi nocturn al luminii (Ibidem: 128). Postuma Lebăda se 
construieşte astfel ca o „proiecţie a nudităţii feminine, ipostazare a 
mitului Ledei”: „Cînd printre valuri ce saltă / Pe baltă / În ritm uşor, / 
Lebăda albă cu aripile-n vînturi / În cînturi / Se leagănă-dor.// Aripile-i 
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albe în raza cea caldă / Le scaldă, / Din ele bătînd, / Şi-apoi pe luciu, pe 
unde d-oglinde / Le-ntinde: /O barcă de vînt”. Apoi, prin alăturarea celor 
două ipostaze, apa – ca unitate – imaginează îmbrăţişarea erotică, 
revelatoare în acest sens este proza Cezara, unde apele feminine aduc 
voluptatea iubirii şi morţii. Ieronim se cufundă în viaţa regenatoare a 
elementului : „ Adesea în nopţile calde se culca gol pe marginea lacului, 
acoperit numai cu o pînză de in, şi atunci natura întreagă, murmurul 
izvoarelor albe, vuierea mării, măreţia nopţii îl adînceau într-un somn 
atît de tare şi fericit, în care trăia doar ca o plantă, fără durere, fără vis, 
fără dorinţă” (Ibidem: 159) . Apoi, apariţia Cezarei – „o emanaţie a 
apelor feminine” - face posibil „erosul acvatic”, înotul ei transformîndu-
se într-o acuplare cu oceanul, evident masculin, Eminescu închipuind prin 
urmare o apă hermafrodită, bivalentă, înzestrată cu magnetismul dorinţei 
(Ibidem: 160): „Cînd piciorul ei atingea marea, cînd simţea apele 
muindu-i corpul, surîsul său devenea iar nervos şi sălbatec, cu toată 
copilăria ei în luptă cu oceanul bătrîn, ea se simte reîntinerind, [...] şi se 
lasă îmbrăţişării zgomotoase a oceanului [...] tologindu-se voluptuos pe 
patul de valuri”. 

Potrivit Elenei Tacciu, şi mai înainte, lui G. Călinescu, care 
vorbeşte despre vocaţia neptunică a poetului, Eminescu atribuie apei şi 
forţa ei de extincţie transferînd simbolul apelor erotizante şi în sfera 
somnului ultim, în imaginea mormîntului şi domului marin. Astfel, 
Cezara moare prin scufundare în „perini de pînzării albastre”, pat matern 
al mării (Ibidem: 161). 

Din Aer, ca element ascensional, Eminescu coboară cerul albastru 
şi „adînc” în ochii iubitei. O fereastră a spiritului, privirea albastră, va fi o 
epifanie a cerului, fie solară, fie nocturnă (Ibidem: 195). Maria, iubita lui 
Dan este „un înger blond ca o lacrimă de aur, are ochii albaştri şi 
cuvioşi, precum albastru şi cuvios e adîncul cerului şi divina sa 
eternitate”. Apoi, aerul chtonian caracterizează spaţiul idilei 
eminesciene, cîmpia prin care îndrăgostiţii par a pluti este ambiguă, 
terestră, şi edenică totodată (Ibidem: 222), precum în poezia Cînd crivăţul 
cu iarna...: „Îmi pare că e vară, că noaptea-i dulce brună, / Că lanuri 
undoiază, că apele lin plîng, / Că nourii îi sparge o armonioasă lună, / 
Că stelele din ceruri se scutură şi ning. / Prin lanuri înflorite noi mergem 
împreună / Şi mîndre flori cîmpene eu pentru dînsa strîng / Şi la 
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îngrijirea-mi cu dulce îmi zîmbeşte, / Iar sufletul îmi rîde, şi inima îmi 
creşte”. 

Focul, în ipostaza focului organic – sîngele, este elementul care 
instituie tensiunea erotică a îndrăgostiţilor eminescieni. Sîngele devine 
„foc lichid, cu semnificaţii erotice” în Avatarii faraonului Tlà, prin 
încătuşarea Cezarei cu Angelo : „Sîngele lor fierbea ca mustul îngropat în 
pămînt...li se părea că ar fi ţîşnit prin pori...”. Apoi, monologul Cezarei 
extinde sensul scînteii infernale (Ibidem: 267) : „Simt toţi demonii în 
mine... e ca şi cînd în fiecare picătură de sînge aş avea o scînteie de 
durere şi voluptate”. 

Focul izbucnit din ochii iubitei reprezintă, „în evocarea farmecului 
dureros al Erosului”, semn al vieţii, precum în poezia Din noaptea...: „Şi 
dacă ochii ce-am iubit / N-ar fi de raze plini, / Tu mă priveşte liniştit / Cu 
stinsele lumini”. În postume, precizează Elena Tacciu, ochii iubitei 
reprezintă focul demoniac, deşi benefic, o otravă dorită, corespunzînd 
flăcării mocnite sau purificatoare (Ibidem: 301), precum în poemul Viaţa 
mea fu ziuă : „Şi două stele negre luciră-n negru foc / Pe cerul vieţii 
mele”. Iar efectul lor este arderea devorantă, carbonizarea : „O rază din 
privire-ţi viaţa mi-a-nnegrit”. Stingerea focului din ochii iubitei şi 
transformarea privirii ei în „gheţuri” semnifică moartea acesteia: „Ah, 
cum nu eşti, să-ţi mistuiesc viaţa, / Să-ţi beau tot sufletul din gura ta, / Să-
ţi sorb lumina pîn'ce-or fi de gheaţă / Frumoşii-ţi ochi -” Ah, mierea 
buzei tale (Ibidem: 303). 

Aplicînd această grilă bachelardiană şi asupra eroticii eminesciene 
din postumele de tinereţe ale lui Eminescu, Elena Tacciu reface un „peisaj 
simbolic” deosebit, pe care poetul pare a-l fi rătăcit prin toate elementele 
universului.  

Ioana Em. Petrescu, aducînd timpul mai aproape, vorbeşte (în anul 
1987, într-un articol publicat în revista Familia) despre Eminescologia 
ultimului deceniu care deşi bogată în lucrări critice de prim interes, deşi 
vitalizată de cîteva fertile polemici, vădind febra înnoitoare şi temperatura 
ridicată a confruntării de idei, e greu de caracterizat, pentru că îi lipseşte 
mereu marea carte care s-o reprezinte şi s-o definească integral (Ioana 
Em. Petrescu, 2005: 204). 

Din acest peisaj al „căutărilor” de Eminescu face parte şi „eseul” 
Elenei Tacciu „asupra imaginaţiei materiale” a poetului, discutat în 
paginile de faţă. Ioana Em. Petrescu consideră că este o foarte interesantă 
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lucrare (Ioana Em. Petrescu, 2005: 88), pentru ca apoi să-l definească 
drept un studiu bachelardian de psihanaliză a imaginarului eminescian. 
Dincolo de temeinicia unei rigori teoretice şi a unui exerciţiu profesionist 
de aplicare a schemei bachelardiene la poezia eminesciană – în primul 
rînd postumele de tinereţe – potrivit Ioanei Em. Petrescu, Poezia 
elementelor (subintitulată „Eseu”) ne apare nu ca un studiu critic, ci ca un 
studiu – aplicat, laborios şi inteligent – al unui „cercetător” (Ibidem: 89). 
Deosebind domeniul cercetătorului – constituit de faptele pe care acesta 
le culege, le ordonează şi le interpretează în funcţie de o premisă străină – 
de domeniul criticului – animat de ipotezele cărora faptele li se 
subordonează (Ibidem: 89) -, Ioana Em. Petrescu stabileşte, printr-o 
atitudine comparativistă cu „marele” edificiu critic al lui Călinescu, locul 
Elenei Tacciu în spaţiul eminescologiei. 

Tematica eroticii eminesciene se construieşte aşadar, în unitatea 
ei, prin împletirea a două dimensiuni: spirituală şi materială. Dacă G. 
Călinescu recuperează „spiritualitatea” liricii de dragoste a poetului, 
Elena Tacciu îi „re-compune” întruchiparea prin simbolistica elementelor 
primordiale ale lumii. Motivîndu-şi propriul demers de „cercetare” a 
eroticii lui Eminescu, Călinescu trasează cîteva puncte de plecare pentru 
viitoarele reveniri critice asupra „registrului afectiv” al poetului, astfel 
criticul conchide poezia lui se bizuie pe cîteva sentimente fundamentale: 
o mare memorie a procesului genetic, exprimată poeticeşte prin vocaţia 
neptunică şi uranică, un erotism religios mecanic şi o sete de extincţie 
simbolizată în «domă», insulă, apă şi în genere în reprezentările 
eschatologice (G. Călinescu, 1976: 242 – 243). 

Aducînd împreună „cuvîntul” poetului cu „replicile” celor ce l-au 
ascultat de atîtea ori acolo, în spaţiul operei sale, traducem în fapt postura 
dialogală a vremurilor intersectate într-un punct zero al schimbării. 
Neîntrecutele pervertiri ale ochiului cotidian, adesea în imagini perisabile, 
au pustiit credinţa în stihurile acelor „sînte firi vizionare” din rîndul 
cărora poetul face parte la un veac şi ceva de existenţă întru spirit. 
Îndemnul poetului din Glossă: „Tu rămîi la toate rece. //.../ Tu aşează-te 
deoparte / Regăsindu-te pe tine” rămîne calea însăşi de a te apropia de 
creaţia sa. Întoarcerea la origini, ochiul aruncat în noaptea primordială şi 
trezit la apariţia Luminii „de început” este condiţia asumată a temerarului 
în universul eminescian. Eminescu după Eminescu... poate fi astfel fuga 
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prezentului fragil după un trecut al „rădăcinilor”, timpului fiindu-i parcă 
teamă de a sa eternitate. 

Lucrarea de faţă şi-a propus să supună cercetării două studii 
importante, închinate operei lui Eminescu, care, deşi fundamental diferite 
prin natură – cartea lui G. Călinescu fiind „o mare construcţie critică”, iar 
lucrarea Elenei Tacciu o foarte temeinică „cercetare”, adică un studiu 
strict aplicativ, menit să verifice o ipoteză preexistentă (Ioana Em. 
Petrescu, 2005: 89) – şi rigoare teoretică, aplică instrumentaţia criticii 
tematice asupra aceleiaşi teme definitorii a creaţiei eminesciene – iubirea 
– trezind, în spaţiul eminescologiei, noi „minţi” luminate şi alte spirite 
polemice. 
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GEORGE-FLORIAN NEAGOE 
Master I, Bucureşti 

Cărţile şi centrul. Un Eminescu inegal 

Eminescu a ajuns obiect de producţie culturală în serie. Cam acesta 
este Eminescu după Eminescu. Un Eminescu înainte de Eminescu şi chiar un 
Eminescu din vecinătatea temporală a lui Eminescu a propus de curînd Iulian 
Costache, un exeget care şi-a însuşit lecţia lui Călinescu despre funcţia 
istoricului literar. Cu toate că în volumul de debut – Eminescu. Negocierea 
unei imagini: construcţia unui canon, emergenţa unui mit – autorul nu-şi 
revendică explicit demersul de la articolul „Tehnica criticii şi a istoriei 
literare”, influenţa călinesciană se observă chiar în titlu. Iulian Costache 
precizează că el este negociatorul, că el stabileşte modul de abordare a 
materiei de studiu: „Am încercat să propun o viziune nouă despre Eminescu, 
ferită de bruiajul prejudecăţilor literare, didactice sau critice actuale, 
renunţînd pentru o clipă la imaginea noastră despre Eminescu, în favoarea 
inventării unei alte percepţii asupra lui Eminescu. Am recurs astfel la 
re-construirea, re-inventarea imaginii lor, a contemporanilor poetului, despre 
cel care avea să devină, în timp, o marcă de referinţă a culturii române” 
(Iulian Costache, 2008: 16). 

Două dintre ideile lui Călinescu se regăsesc în citatul anterior. Una se 
referă la voinţa istoricului de a aduna şi de a organiza faptele într-o structură 
învestită cu sens1. Cealaltă consacră imaginaţia ca factor decisiv al 
construcţiei istorice2. Iulian Costache selectează, ascunde, interpretează fapte 
din trecut în folosul propriului scenariu epic şi, de cele mai multe ori, oferă o 
viziune revigorată, clădită pe nuanţe teoretice, pe subtilităţi de limbaj, pe 
sondarea climatului cultural din intervalul 1870 – 1902.  

                                                 
 

1„Faptele noastre de acum nu sînt istorice, ci existenţiale. Dar orice fapt, oricît de indiferent 
în sine, introdus într-o structură de un istoric, devine istoric. Istoria este interpretarea însăşi, 
punctul de vedere, nu grupul de fapte, şi această interpretare presupune un ochi formator” 
(„Tehnica criticii şi a istoriei literare” (G. Călinescu, 1968: 80). 

2 „Ca să înţelegi pe Creangă, pe Eminescu şi pe Caragiale, trebuie să descoperi la fiecare o 
structură proprie. Însă a descoperi este totuna cu a inventa, fiindcă dacă ea ar fi evidentă oricui, n-
ar mai fi nevoie de nicio sforţare metodologică” (Ibidem). 
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Mi se pare necesar ca lucrarea lui Iulian Costache să fie analizată din 
punctul de vedere al raportului dintre intenţiile declarate şi concretizarea 
acestora. Înainte de toate, este necesar să stăruim asupra motivelor care l-au 
determinat pe Iulian Costache să scrie o astfel de operă. În opinia sa, trei ar fi 
„sfidările” întîmpinate de eminescologie: „recuperarea propriei istorii, 
ceea ce inducea responsabilitatea construirii unei conştiinţe şi a unei imagini 
de sine, deopotrivă coerentă şi completă, cu asumarea atît a integralităţii 
diacronice, cît şi a celei paradigmatice, scutită de riscurile unor 
«pudibonderii» auto-referenţiale alimentate de «amneziile» memoriei 
culturale; recuperarea decalajului epistemologic pe care exegeza 
eminesciană l-a înregistrat, avînd în vedere uzura simbolică a temelor rulate 
de manualele şcolare sau de unele cursuri universitare cantonate în aceleaşi 
teme vechi, ce nu mai pot stimula un apetit real al lecturii; de asemenea, 
întîrzierea exegezei eminesciene de a asuma plauzibil o schimbare de 
paradigmă ce a furnizat o viziune teoretică nouă, a epistemei post-
modernităţii, care valorizează «diferenţa», «gîndirea slabă» şi o nouă 
sensibilitate în structura de gust a publicului contemporan, a condus la 
acumularea unor frustrări ce acuză neputinţa apariţiei unui nou Eminescu, 
consubstanţial cu viziunea şi sensibilitatea actuală; a treia sfidare priveşte 
contextualizarea europeană atît a canonului literar, cît şi a celui critic 
românesc din perspectiva referinţelor furnizate de canonul cultural european 
şi piaţa de imagine a bunurilor simbolice la nivel european; istoria receptării 
figurilor exemplare ale unei literaturi, ca operă de restituire a unui memorial 
cultural şi ca discurs de re-evaluare şi re-inventare a legitimităţii unui canon, 
merită să fie înţeleasă ca un capitol de istoria mentalităţilor în contextul mai 
larg al dezbaterilor privind canonul cultural european şi al reformulării 
hărţilor simbolice ale patrimoniului cultural european” (Ibidem: 17-18, s. n.). 

Fragmentul decupat ne ajută să verificăm dacă aserţiunile au 
acoperire după lectura tuturor capitolelor. Prima provocare are cîteva 
deficienţe de exprimare, ce se află în neconcordanţă cu alte pasaje. De 
exemplu, exegetul nu parcurge istoria integrală a eminescologiei, chiar el 
stabilindu-şi, anterior, ca zonă de interes, receptarea lui Eminescu în epoca 
situată între două momente guvernate de T. Maiorescu: apariţia primelor 
capitole din „Direcţia nouă în poezia şi proza română” (1871) şi donarea 
către Academia Română a manuscriseleor eminesciene, în 1902. 

A treia provocare are parte de o rezolvare deficitară. N-am găsit 
nicăieri valorile care l-ar propulsa pe Eminescu în grupul marilor scriitori ai 
continentului. Exegetul se plimbă prin pădurea narativă a legislaţiei Uniunii 
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Europene şi a problemelor culturilor „marginale” de a pătrunde în piaţa 
bunurilor simbolice europene. Iulian Costache aduce un argument, şi acela 
îndoielnic, în favoarea anexării lui Eminescu la patrimoniul cultural 
european, şi anume că opera lui Eminescu ar fi tot atît de canonică precum 
cea a lui Cervantes. Autorul divaghează în jurul prozei Pierre Menard, 
autorul lui Quijote de Borges, încercînd să acrediteze ideea că „prezentarea 
prin intermediul unui «studiu de caz» (lectura romanului Don Quijote) a 
sfidărilor pe care lectura operelor canonice le comportă devine, astfel, un 
mod de a prezenta o situaţie care nu singularizează lectura operei 
eminesciene” (Ibidem: 40). Dincolo de repetiţiile lexicale agasante, apare 
încă o formulare á rebours. Eminescu devine reper pentru Cervantes, precum 
psalmii lui Dosoftei aveau, pentru G. Călinescu, rezonanţe din psalmii lui 
Arghezi. În fraza următoare, comparaţia este regîndită în favoarea 
contextualizării europene a lui Eminescu: „această prezentare plasează 
lectura operei eminesciene într-o anumită companie paradigmatică, în cadrul 
căreia astfel de «cazuri» se multiplică, evidenţiind o serie de provocări 
comune care caracterizează întreaga categorie a textelor clasice. Prezentarea 
implicaţiilor presupuse de lectura unei opere canonice, cum este cea a lui 
Miguel de Cervantes, reprezintă, de aceea, un fenomen generic, care poate fi 
extrem de sugestiv pentru şi pentru încercarea de înnoire a tradiţiei 
interpretative a operei eminesciene” (Ibidem). 

Sînt multe elemente ale discuţiei despre textul borgesian care nu 
funcţionează în relaţie cu premisele cărţii. Cea dintîi vizează asumarea 
voalată a gestului lui Pierre Menard, de „re-în-fiinţare” a unui canon, în 
termenii autorului. Numai că Iulian Costache, aşa cum el însuşi precizează, 
reînfiinţează diacronia receptării lui Eminescu scriitorul, gazetarul şi 
persoana de interes public, şi, într-o măsură mai mică, îi reinventează 
poemele. Următoarea carenţă ţine de inconsecvenţa dintre teorie şi aplicarea 
ei. Cercetătorul nu respectă paradigma postmodernă a „diferenţei”, în 
descendenţa căreia îşi plasează studiul, identificîndu-şi demersul cu acela 
întreprins de un personaj. „Re-în-fiinţarea” ţine de legile ficţiunii literare, iar 
Iulian Costache o transferă în domeniul unei alte ficţiuni – în istoria literară, 
adică în metaliteratură. În loc să se distanţeze faţă de Pierre Menard, istoricul 
se regăseşte în acesta. Desele distincţii conceptuale bruiază sau chiar surpă 
arhitectura cărţii. Ambiţionîndu-se să fie subtil, autorul devine prolix. Din 
fericire, deşi refuză să-şi catalogheze argumentaţia ca o relectură, ca o 
reconsiderare a lui Eminescu drept „contemporanul lor” – aşa cum anunţase 
în Argument – Iulian Costache reuşeşte tocmai contrariul. Meritul 
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metodologic incontestabil al prezentului volum constă în renunţarea 
transformării lui Eminescu în „contemporanul nostru”, în eroul civilizator 
care, în orice epocă, răspunde necesităţilor comunităţii. 

Deşi capitolul referitor la Pierre Menard, autorul lui Quijote – 
„Sfidări actuale ale lecturii operelor canonice” – poate reprezenta, dintr-un 
unghi obtuz, un  preambul exagerat de lung şi lipsit de relevanţă, ar fi totuşi 
indicat să privim excursul lui Iulian Costache şi dintr-un unghi ascuţit. 
Pentru Pierre Menard, rescrierea lui Don Quijote nu înseamnă mai mult decît 
un joc, la fel cum pentru Iulian Costache: „Istoria literară trebuie să se 
întoarcă la esenţa unui joc cu un deznodămînt necunoscut” (Ibidem: 16). Din 
spirit ludic începe cercetătorul să rescrie istoria receptării lui Eminescu dintre 
1870 şi 1902. Întrebarea ce se iveşte, observînd demersul dintr-un unghi 
drept, este dacă autorul reuşeşte să reinventeze astfel imaginea lui Eminescu. 
Şi lucrurile dau senzaţia de a sta întocmai. Strategia care conduce spre 
asemenea rezultate inovatoare constă în aliajul „celor doi «v»: vizibilitatea şi 
viziunea” (Ibidem: 18). Vizibilitatea marşează, în descendenţă 
postmodernistă, mai ales pe numele „micii eminescologii” (Ibidem), dar şi pe 
reinterpretarea „marii eminescologii”. Dar, pentru secolul al XIX-lea, 
acordarea apelativului de „eminescolog” ar putea fi catalogată drept abuzivă, 
pentru că niciunul dintre cei citaţi nu a adus contribuţii fundamentale la 
biografia poetului ori la studierea manuscriselor acestuia. Văzînd mai mult 
din perspectiva minorilor exegezei eminesciene, Iulian Costache opinează 
că: „În privinţa provocărilor viziunii, plecînd de la examinarea receptărilor 
din perioada evocată, a apărut nu doar o imagine nouă a lui Eminescu, ci un 
spectru de imagini care au creat vizibilitate unui alt Eminescu, alternativ în 
raport cu canonul receptării fixat în epocă de T. Maiorescu sau alţi critici cu 
notorietate în percepţia publicului de astăzi: un Eminescu al parodiilor din 
epocă gen «Muza de la Borta Rece»; unul vînat pentru motive adesea 
inventate: cel al detractorilor, pentru care poetul era cel mai adesea o ţintă 
indirectă a unor atacuri ce îl vizau, în fapt, pe T. Maiorescu; un Eminescu 
neştiutor de poezie şi «stricător de limbă»: cel al rigoriştilor prozodici; unul 
«imoral»: al promoţiilor canonicului Grama din şcoala de la Blaj; un 
Eminescu romanţios, în cheia romantismului de tip Biedermeier: al tinerilor 
din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea” (Ibidem: 20). 

Se impun cîteva precizări privitoare la citatul anterior. Muza de la 
Borta Rece a încetat să constituie o noutate, în special datorită postumei 
Antropomorfism – o fabulă redactată în registrul unei balade cîntate la nuntă 
– în care poetul se autoironizează, asumîndu-şi numele acordat de autorul 



CĂRŢILE ŞI CENTRUL. UN EMINESCU INEGAL 

89 
 

parodiei3: „Deci dară, boieri de cinste, că-mi făcui tot boerescu / Mai cu 
rime, mai cu vorbe, cînd de samă cînd de clacă; / Am ajuns la deciu—mă 
scarpin—închid cartea mea possacă / Şi cu multă plecăciune vi se’nchină / 
— Minunescu.” Despre influenţa articolelor lui Al. Grama – Mihail 
Eminescu. Studiu critic (1891) şi Aron Denusianu – Literatura bolnavă 
(1894 – 1896) se pronunţase şi Ioana Both, înainte ca Alexandru Dobrescu să 
editeze şi să prefaţeze volumul Detractorii lui Eminescu (2002). Atacurile 
la adresa limbii poetice eminesciene au devenit şi ele cunoscute prin 
consemnările lui Vladimir Streinu4, iar antologia întocmită de Alexandru 
Dobrescu a răspîndit reproşurile lingvistice care i se aduceau lui Eminescu. 
Ipostaza romanţioasă a poetului are un grad înalt de propagare, în primul rînd 
din cauza longevităţii în circuitul şcolar a unor poezii precum: Dorinţa, 
Floare albastră, Sara pe deal, Pe lîngă plopii fără soţ sau De ce nu-mi vii.... 
După aceste menţiuni, s-ar părea că Iulian Costache nu izbuteşte să modifice 
imaginea lui Eminescu. În schimb, autorul lărgeşte perspectiva de analiză, 
dovedind o forţă speculativă uluitoare. Manevrează cu abilitate informaţiile 
din cele trei decenii parcurse, sondează mentalul literar dominant, caută 
modificările de gust şi de percepţie, nu uită că cititorii de atunci aveau un 
sistem de referinţă diferit. Aş fi tentat să afirm că exegetul reconstruieşte 
dacă nu fidel, măcar convingător, diversele contexte culturale. 

Iulian Costache mizează pe ambivalenţa vizibilităţii, incluzînd între 
polii acesteia percepţiile despre poet. Cercetătorul evidenţiază că între 1870 
şi 1875, contemporanii nu-l disociau pe Eminescu de Junimea, iar poetul se 
transformase în pretextul cel mai simplu de a-l ironiza pe Maiorescu. 
Eminescu se înfăţişa sub forma unei mistificări grafice, deoarece activitatea 
sa poetică încălca, deopotrivă, cele două criterii postpaşoptiste de 
canonizare: „maxima cantităţii” şi „maxima calităţii”. Pentru Hasdeu, care 
întruchipează mentalitatea literară dominantă din epocă, apariţia unui tînăr 
lipsit de celebritate, de texte şi de teme canonice, aşezat pe treapta secundă a 
ierarhiei literare, însemna – din partea spiritului director al Junimii – „nici 
mai mult nici mai puţin decît un fel de scamatorie, un fel de farsă magică” 

                                                 
 

3 Iulian Costache îl indică pe Anghel Demetriescu drept autorul Muzei de la Borta-Rece. Un 
alt posibil autor este Mihail Zamphirescu.  

4 „Împotriva lui [Eminescu, n.n], deşi nu direct, Macedonski publică lungi studii «despre 
eliziune», «despre rimele» în i, a şi în u, despre «ciocnirea vocalelor şi a consoanelor, hiatul, 
monosilabe», despre tot felul de fleacuri, sub titlul general Arta versurilor, Eminescu fiind mult 
criticat în epocă pentru incorectitudinea formei” (Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Tudor 
Vianu, 1971: 313). 
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(Ibidem: 85). Autorul propune, în secţiunea „Receptarea clasică” din 
capitolul Valorizări pozitive şi o reevaluare a ideilor lui Maiorescu din 
articolele Direcţia nouă în poezia şi proza română şi Eminescu şi poesiile lui 
„cu ochii unui cititor contemporan publicării acestora” (Ibidem: 142). Ne-am 
aştepta ca analiza panoramică a efectelor avute de studiile maioresciene să 
fie înlocuită de recontextualizare. Însă avem de-a face şi cu un trompe l’œil, 
deoarece exegetul proiectează în trecut concepte intrate în cultura română în 
ultimele două decenii ale secolului al XX-lea: „În ordinea dată de 
desfăşurare a acţiunii culturale, lucrurile par a se rîndui altfel de parcă bătălia 
canonică iniţiată de Titu Maiorescu pentru promovarea unui nou canon 
literar ar fi luat-o chiar şi înaintea lansării canonului ca atare” (Ibidem: 142-
143). 

Pasajul încearcă să ilustreze unul dintre subtitlurile volumului, şi 
anume: „construcţia unui canon”. Un canon înţeles cum? În niciun caz ca un 
grup de autori, întrucît – aşa cum recunoaşte cercetătorul – „deşi «Direcţia 
nouă» era necesar să se exprime prin intermediul unei liste de scriitori, Titu 
Maiorescu nu este atît creatorul unei liste şi promotorul unor scriitori, cît mai 
cu seamă creatorul şi promotorul, în spaţiul literaturii române, al unui alt 
concept de abordare a ideii de literatură” (Ibidem: 149). Acest pasaj îl 
contrazice pe cel de la p. 142-143, prin echivalarea canonului junimist cu 
poetica din O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867! În schimb, 
se dovedeşte cel puţin interesantă, dacă nu chiar îndreptăţită, ideea că în 
Direcţia nouă... Eminescu ilustra concepţia lui Maiorescu despre poezie, însă 
„retrospectiv privind lucrurile, imaginea lui Titu Maiorescu va fi consacrată 
ca «descoperitor» de fapt al lui Eminescu («descoperitorul» de drept fiind 
Iosif Vulcan) şi un autentificator al valorii absolute a lui Eminescu” 
(Ibidem: 147). 

Iulian Costache polemizează mai degrabă cu opinii care au posesori 
nenumiţi. Rareori, recitirea contemporanilor lui Eminescu determină 
raportarea la eminescologi sau la critici literari. Pînă la urmă, strategia 
aceasta retorică ţine tot de factorul vizibilitate. Cînd vrea să mărească miza 
jocului, autorul îl aduce în prim-plan pe actorul mediatic (sintagma îi 
aparţine lui Iulian Costache) Eminescu din perioada 1883 – 1889. Şi ca să-şi 
impună ipotezele, exegetul se interpune în disputa Ioanei Bot (1997) cu 
Nicolae Manolescu (1973) despre studiul Eminescu şi poeziile lui. Iulian 
Costache refuză ipoteza Ioanei Bot că Maiorescu a clădit mitul eminescian, 
ignorînd însă detaliul că Nicolae Manolescu afirmase, cu trei decenii înainte, 
aproximativ acelaşi lucru: „Maiorescu nu a creat numai cea dintîi imagine 
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durabilă a lui Eminescu; el a creat un mit” (Nicolae Manolescu, 1973: 246). 
Intervenţia lui Iulian Costache merge în direcţia unei pledoarii în favoarea 
sintagmei „emergenţa unui mit”. Astfel, niciun text nu poate fi decretat ca 
moment al instituirii unui mit, întrucît: „Construcţia unei identităţi 
mitologice este cu necesitate structurată pe modelul unei oferte multiple” 
(Ibidem: 155). Totuşi, aşa cum recunoaşte voalat, Iulian Costache nu aduce 
nici o informaţie nouă, revendicîndu-şi consideraţiile de la studiul lui Mihai 
Zamfir – Constituirea mitului eminescian: glose despre un mit modern 
(Mihai Zamfir, 1989).  

În mare măsură, Iulian Costache se dovedeşte un inovator al 
conceptelor utilizate în lucrarea sa, integrînd în alte cadre date deja rulate în 
circuitul eminescologiei. Ciudat este că vizibilitatea sporită a lui Eminescu 
din intervalul 1883 – 1889 se datorează, în primul rînd, vizibilităţii reduse a 
celor care au alimentat transformarea lui Eminescu în personaj iconografic. 
O atare viziune îşi capătă legitimitatea de la instrumentele teoriei receptării. 
În capitolul Semioza extraliterară, cercetătorul identifică un număr de cinci 
cauze ale mitificării lui Eminescu. Niciuna dintre aceste motivaţii n-are 
caracter precumpănitor şi toate se află în interdependenţă. Devansarea 
evenimentelor literare de către cele extra-literare, interferarea imaginii 
publice a autorului în circuitul interpretativ, un concept expandat privind 
ideea de „operă”, participarea nerestrictivă a publicului la jocul literar, 
prevalarea agendei pre-lecturii în raport cu agenda lecturii acţionează în 
direcţia augmentării unui nume – Eminescu: „imaginea eminesciană creată 
anterior pe baza doar a suportului oferit de evenimentele literare avea să 
«beneficieze» de o extensie de imagine, glisînd de la o imagine culturală la o 
imagine publică, ceea ce presupunea, implicit, o extindere a impactului de la 
publicul literar la un public ne-specific, situat în afara circuitului cultural” 
(Ibidem: 177).  Ieşit din activitatea scriitoricească şi totuşi rămas în cîmpul 
literar prin ediţiile din volumul Poesii, poetul este înlocuit de postura 
bolnavului nevindecat, ai cărui ultimi ani din viaţă sînt interpretaţi de multă 
lume ca o „carantină thanatică” (formidabilă sintagmă!). Publicul avid de 
senzaţional vede în unele poezii o profeţie a suferinţelor omului – „Poezia 
însăşi, devenită un fel de peţitor al morţii, un peţitor thanatic, încurajează 
parcă viaţa să se comporte de parcă ar «copia» scenariul liric” (Ibidem: 180) 
–, dar în toate aceste analize răzbate un ecou al informaţiilor consacrate. 

Propunîndu-şi să rescrie istoria percepţiei lui Eminescu de către 
contemporanii poetului, Iulian Costache izbuteşte, de puţine ori, s-o 
reinventeze. Istoricul literar înlocuieşte doar cîteva măşti ale poetului cu sosii 
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ale acestuia. Totuşi, trebuie să recunoaştem că exegetul fixează segmente ale 
receptării eminesciene prin expresii memorabile, ce deţin suficiente şanse 
pentru a se impune. 

Pe tot parcursul cărţii stăruieşte o întrebare: oare Iulian Costache nu 
priveşte niciodată textele cu ochii unui contemporan de-al nostru? Oricare ar 
fi răspunsul, un istoric literar îşi dă măsura talentului dacă reuşeşte să-i 
orbească pe cititori. 
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ANDREEA CĂTĂLINA SANDU 

Anul III, Iaşi 

Odă (în metru antic ) – „ridicarea eului la sine” 

Demersul nostru critic nu doreşte, neapărat, a fi o „critică a 
criticii”, dat fiind reperul „înalt” pe care ni l-am ales: Ioana Em. Petrescu. 
Iniţiativa poate purta, mai degrabă, numele de completare, de dezvoltare a 
unui punct stabilit de exegeta clujeană, punct ce pare să arate  că orizontul 
eminescian, în contextul ales,  poate fi mult mai larg. Şi, dacă tot am adus 
în discuţie problematica orizontului, luîndu-i în calcul şi accepţia de 
„limită”, vom dezvălui, imediat, şi numele aceluia pe ale cărui distincţii  
ne vom baza lucrarea: Constantin Noica. 

Parcurgînd laboratorul celor şapte variante ale Odei, vom afirma o 
dată cu Ioana Em. Petrescu că, într-adevăr, evoluţia care traversează de la 
un capăt la altul variantele   dezvăluie o gîndire ce pare să atingă 
universalitatea în a cărei sferă tindem să includem, la o primă lectură,  şi 
divinitatea. În Mihai Eminescu - Poet tragic, autoarea subliniază 
detronarea  gîndirii divinităţii în favoarea celei umane: „... Oda poate 
marca simbolic evoluţia unei gîndiri ce se substituie gîndirii divine, 
creatoare de zei şi de istorie.” (Ioana Em. Petrescu, 1994: 198). Trebuie‚ 
însă, să acordăm atenţie contextului în care se produce această răsturnare 
de ierarhii,  şi anume, unul de natură tragică, întrucît omul a pornit în 
cucerirea „cetăţii divine” şi doreşte să îşi însuşească titlul de demiurg. În 
termenii Ioanei Em. Petrescu,  distingem un timp care intră sub semnul 
solstiţiului.  Punctul pe care dorim să-l dezbatem aici este tocmai această 
idee  ce atribuie eroului, prins  în diferite ipostaze ale umanului (socio-
politic, artistic), tentativa unei poziţionări pe treapta divinităţii. Într-
adevăr, avem o figură – Napoleon - a cărei condiţie excepţională ( must 
have-ul romantismului) nu o putem nega. Or, fiinţa, în cazul nostru, nu 
deţine acest  rang în virtutea unei aspiraţii divine, ci rămîne în sfera 
umanului, parcurgînd avatarurile ontologicului, căutînd esenţa acestei 
sfere: sinele. 

La o relectură  a laboratorului Odei, putem vorbi despre o dublă „ 
ridicare a eului la sine”, sintagmă ce coordonează această lucrare. În 
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primul rînd, ascensiunea eului către sine se produce de la un capăt la altul 
al variantelor. Mai exact, dacă în prima variantă surprindem o figura 
prinsă în contigent, deasupra istoriei, dar, în cele din urmă, aparţinînd 
istoriei, în persoana lui Napoleon, treptat, remarcăm o schimbare  de  
direcţionare a atenţiei - dinspre exterior înspre interior -  ajungînd în final 
la fiinţa ce pare să ne reprezinte pe toţi, acea „identitate dintru începuturi” 
pe care o punctează Ioana Em. Petrescu. Un argument în plus pentru ce 
credem noi a fi punctul de greutate al Odei: căutarea sinelui. Aşadar, 
„ridicarea eului la sine” nu este contextualizată doar în micronucleul 
fiecărei variante, variantă ce subliniază suferinţa propriei condiţii. 
Această ridicare traversează toate variantele, putînd fi tradusă ca o 
căutare, aparţinînd  scriitorului, a unei cît mai fidele, nu neapărat perfecte, 
versiuni care să cumuleze tensiunile sale şi sensurile ei. În aceeaşi ordine 
de idei, în sprijinul punctului nostru de vedere vine  şi recuzita 
„decorativă:  dacă de la  prima variantă şi pînă la a patra, avem de a face 
cu elemente componente  ale figurii lirice (prima varianta : „Leagăn  tu 
avut-ai stîncile mării-n/ Corsica gravă.”, a doua variantă: „Unei vieţi 
începătoare stat-au/ Martor măreţ trist spumegînd din valuri/ marea cu-
al ei cer, cu puterea sfînt’a/ Singurătăţii.”), începînd cu cea de a cincea 
variantă, decorul suferă un proces de minimalizare, chiar de anihilare, în 
favoarea unei mai detaliate percepţii a sinelui. Balanţa înclină, aşadar, 
către „peisajul” interior. 

Cea de a doua direcţie a „ridicării eului la sine” se realizează, cum 
am mai specificat,  în cadrul fiecărei variante luată separat, şi nu 
interconectat, aşa cum am făcut-o mai sus. Dar, mai întîi, să realizăm o 
scurtă incursiune în istoria filozofiei pentru a vedea de unde porneşte 
această provocare ontologică. Problematica „ridicării eului la sine” apare 
în gîndirea filosofică a lui Constantin Noica. Acesta afirma că tocmai în 
acest fenomen subzistă sensul culturii: „Căci întreaga cultură a omului 
poate fi înţeleasă ca ridicarea eului la sine.” ( Constantin Noica, 1970: 
14). Cu alte cuvinte, cultura e un act de transcendere a limitelor eului şi 
orientare către un „sine” autentic. Oare nu asta descifrăm în ultimele 
versuri ale aproape tuturor variantelor Odei? Să cităm, de exemplu, din 
ultima variantă, de altfel, şi cea consacrată, finalul care marchează acea 
dorită recuperare a unui statut (dacă e să vorbim de pierderea acestuia, 
undeva, pe parcursul existenţei tumultuoase) sau dobîndirea lui prin 
iniţierea necesară - moartea (dacă păstrăm  abordarea ontologică, ne vom 
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da seama de sugestia „devenirii întru fiinţă” a aceluiaşi filosof menţionat). 
Aşadar: „Piară-mi ochii turburători din cale,/ Vino iar în sîn, nepăsare 
tristă,/ Ca să pot muri liniştit, pe mine/ Mie redă-mă!”. 

Recunoaştem în versurile finale acea atitudine a eului care îşi 
doreşte propria anihilare, însă, în vederea recondiţionării umane, la un alt 
nivel, nivel pe care îl detaliază Noica: „Sinele reprezintă desprinderea de 
eu sau, mai degrabă, prinderea acestuia în ceva mai vast. Într-un sens, 
sinele înseamnă tocmai că «eu nu sînt eu», că sînt altceva, că există în 
noi ceva mai adînc decît noi înşine.” ( Ibidem: 16). Gestul eului liric de a-
şi privi imaginea reflectată în „oceanul sfînt” nu ne trimite cu gîndul 
tocmai la acest „mai adînc decît noi înşine”? Revenind la problematica 
„sinelui”, mai  amintim că Noica îi acorda un statut aparte, atribuindu-i un 
potenţial mult mai mare decît acela al rolului actual, adică de pronume 
reflexiv. Sinele comportă o autonomie ce i-a permis să formeze expresii 
ca „partea stăpînitoare a sinelui tău” sau „în sineşul său cel mai adînc”, 
expresii descoperite de Noica în fişele de lucru ale lui Sextil Puşcariu. 

Ceea ce am întrevăzut noi a fi punctul slab al analizei Ioanei Em. 
Petrescu e interpretarea gestului fiinţei de a se deschide către o alteritate 
(mulţimea, istoria) drept o reiterare a spiritului demiurgic. Cheia noastră de 
lectură a acestei coborîri de pe piedestal si a revenirii în acelaşi punct este 
tocmai acea „ridicare a eului la sine”.  Cum ne motivăm alegerea? În primul 
rînd, pentru că, aşa cum spunea Noica, sinele reprezintă cuprinderea eului în 
ceva mai vast - şi în ce altceva poate fi cuprinsă fiinţa  mai vast decît în 
umanitatea însăşi? În al doilea rînd, intenţia recuperării ipostazei pierdute 
trădează  eşuarea „proiectului” de oglindire în umanitate. Eului nu îi mai 
rămîne decît să se întoarcă în sine, acel sine pe care nu l-a cunoscut 
îndeaproape. Credem că perspectiva critică ar trebui menţinută doar în cadrul 
ultimului aspect mai sus menţionat: refacerea fiinţei în cadrul fiinţei. Astfel, 
se justifică apelul nostru la filosoful de la Păltiniş care ne făcea „o 
introducere la miracolul eminescian”.  Din nou, de ce vrem  să rămînem în 
limita acestei perspective? Întrucît sîntem de părere că „amestecarea în 
popor” sau „coborîrea în gloată” nu trebuie să fie datele  obligatorii ale 
întrupării demiurgice. Acestea sînt aspectele intrinseci fiinţei umane, fie că 
este sau nu înzestrată excepţional şi investită cu rolul de conducător al unei 
naţiuni. E o moarte necesară, dacă putem spune aşa. O moarte care dovedeşte 
ceva: anume că eului, căruia îi este captivă figura lirică , îi lipseşte sinele 
integrator. Şi dacă am adus în discuţie relevanţa thanaticului, vom aminti o 
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observaţie aparţinînd lui Ion Negoiţescu: „...în poezia lui Eminescu, în care 
viaţa oricît de bogată, e grea de moartea ce se ascunde în ea, nu întîlnim 
nici spaima extincţiei proprii şi nici dorul ei deznădăjduit, ci dorul dulce-
amar, uitarea ei în ea însăşi.” (Ion Negoiţescu, 1970:196). Aşa cum am 
văzut în versurile  citate anterior, moartea nu numai că este dorită, ci, mai 
mult, este considerată ultima salvare a fiinţei întrucît, o dată cu recuperarea 
sinelui, moartea nu mai păstrează acelaşi germene al terorii. În ea rezidă 
germenele uitării. Ciclul vieţii va fi continuat într-o altă ordine, necunoscută 
profanilor, celor care nu au parcurs avatarul „ridicării eului la sine”. Mai 
merită discutată, în continuare,  semnificaţia morţii invocate. Ne amintim de 
faptul că orice ritual de iniţiere care vizează dobîndirea unei anume identităţi 
presupune moartea statutului anterior. Putem „citi”, aşadar, în moartea 
invocată,  anularea eului ( „sătul de ea şi de mine însumi”- varianta a patra ), 
dar, deopotrivă, se impune şi ipoteza reinventării unui nou „eu” în cadrul 
sinelui dobîndit. Corelînd în plan filosofic, Constantin Noica afirma: „Nu 
cine eşti interesează, ci care-ţi este sinele. Căci sinele tău e mai vast decît 
tine şi adevărul tău devine, într-un sens, dezminţirea ta.” ( Ibidem: 20). 
Aşadar, adevărul fiinţei implică o „dezminţire”, o moarte... 

Problematica „sinelui” nu se opreşte, însă, aici. Ne-au atras atenţia 
cîteva versuri din primele variante ce aruncă asupra discuţiei o nouă 
lumină. Ne referim, aici, la „Trist, adînc, gînditor, dar trist prin tine”, 
respectiv „Trist şi adînc, dară trist prin sine-mi”. Înţelegem de aici că 
tristeţea e un dat aprioric, dar, nu oricui dat. Sinele este cel care e investit 
cu această povară existenţială. Atunci, mai rămîne validă ipoteza sinelui 
recuperator şi împăciuitor, avînd în vedere că esenţa fiinţei lirice 
însumează „tristeţea metafizică”? Credem că da. Argumentul se află chiar 
în lucrarea noastră: Ion Negoiţescu afirma că extincţia dorită poartă în  ea 
sîmburele „dorului dulce-amar”, acel joc al voluptăţii  dublate de 
suferinţa inerentă. Astfel, dacă moartea comportă o ambivalenţă care nu 
trebuie să ne surprindă, de ce să nu acceptăm aceleaşi nuanţe duble în 
cazul „sinelui”? Perspectiva aceasta nu trebuie să îi diminueze din 
autenticitate, ci, dimpotrivă, privind astfel lucrurile, ne păstrăm în aceeaşi 
optică preferată de Eminescu, aceea că orice lucru implică o dualitate. 

Ar merita trecute în revistă şi acele „limitări” ale eului pe care le 
menţionam anterior . Ne referim, mai exact, la gloria rîvnită de artist 
(„Mă doream doar încununat de laurul/ Pururea verde.”- varianta a 
treia), dar, şi la iubirea ce îi apare în cale („Cînd deodată tu răsărişi în 
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cale-mi”). Am putea spune că iubirea este cea care îi deviază parcursul 
existenţial. Dar, la o analiză mai atentă, descoperim că fără această 
intruziune în viaţa eului, necesitatea recuperării sinelui nu ar mai fi fost 
revelată. Ce se întîmplă, însă, cu primele două variante în care nu apare 
erosul ? Aici, îl vedem pe protagonistul liric asemănat zeilor  „întru” 
uimirea generată  de reflexia asupra sinelui.(„...Doară cu zeii/ Singur tu 
te-ai mirat de tine, o Cezar”). Tindem să îi dăm dreptate exegetei de la 
care am pornit demersul nostru în ceea ce priveşte momentul solstiţiului 
în care omul se instituie drept divinitate. Însă, citind mai departe versurile 
Odei, vom observa că  din această stare de uimire si de aşa-zisă 
îngemănare cu  zeii, eul liric se sustrage, în mod paradoxal („Apoi sătul 
de icoana-ţi, de tine singur/ Te-ai reurcat pe scări de marmură albă”), 
plasîndu-se deasupra contigentului, dar coborînd în abisul interior, sinele. 
Aşadar, substituirea propusă de Ioana Em. Petrescu nu este îndeplinită. 
Chiar şi în contextul iubirii unde fiinţa poate fi prinsă în iluzia că are 
puterile creatoare ale unui demiurg, eul nu nutreşte să dobîndească 
prerogative divine. Dacă a acceptat compromisul erotic e tocmai pentru 
că sinele a vrut sa integreze limitele eului, dacă îşi recunoaşte eşecul e 
pentru că eul se vrea, acum, integrat sinelui. 

Fie că privim eul complementar sinelui sau absorbit cu totul de 
acesta, sîntem  de părere că evocarea sinelui reprezintă punctul de 
greutate al crizei eului Odei. Evocarea poate părea încorsetată în normele 
odei, dar, Oda (în metru antic) nu face decît să ne reamintească de 
permanenta „luptă a poeziei cu limbajul” şi, totodată, de confruntarea 
crucială a eului nu atît cu alteritatea, cît cu sinele. 
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ALEXANDRA UNGUREANU 
Master I, Braşov 

Aspecte ale receptării operei poetice eminesciene în şcoală: 
Studiu de caz pe baza poeziei Aducînd cîntări mulţime 

Includerea unui scriitor în programa şcolară a reprezentat 
dintotdeauna o acţiune ulterioară recunoaşterii valorii respectivului 
scriitor prin includerea în canonul literaturii române. Mai mult, prezenţa 
în manuale şi în programele pentru examenele naţionale a acelui scriitor 
conduce la un interes exegetic şi didactic ce se exprimă printr-o adevărată 
avalanşă de comentarii, mai mult sau mai puţin avizate, adecvate sau nu, 
dar întotdeauna folosite în mediul şcolar, indiferent de calitatea lor. 

Mihai Eminescu nu a fost nici el ocolit de un asemenea traseu, 
demers care s-a integrat cumva firesc în contextul mai larg al 
transformării poetului într-un simbol şi un mit naţional. Problema 
mitizării poetului reprezintă ea însăşi un domeniu mult prea larg, 
imposibil de a fi epuizat într-o lucrarea cum este cea de faţă, care nici 
măcar nu îşi propune acest lucru. Este relevant însă pentru cercetarea 
noastră faptul că şi şcoala a contribuit la mitizarea poetului în forme mai 
mult sau mai puţin vizibile însă extrem de eficiente. Printre cele mai 
active astfel de forme se numără includerea operei poetului în manuale şi 
studierea acesteia pe o perioadă care depăşeşte ca întindere studierea 
operei altor poeţi. Manualele de limba şi literatura română pentru clasele 
V-XII conţin, fiecare, indiferent de editură sau autori, cel puţin o operă a 
poetului, fie ea în proză sau în versuri. Este preferată însă lirica 
eminesciană, care este exploatată în laturile ei cele mai reuşite din punct 
de vedere literar. O simplă trecere în revistă ar arăta astfel: în manualul de 
clasa a V-a, de la Humanitas, poetul este prezent cu poezia Ce te legeni..., 
în cel de a VII-a, de la aceeaşi editură, cu Călin (file din poveste) şi cu 
Scrisoarea III, în cel de a X-a de la editura Corint, cu Dorinţă şi Odă (în 
metru antic), iar în cel de clasa a XI-a de la Grupul Editorial Art, cu 
Scrisoarea I, Odă (în metru antic) şi Luceafărul. Nici celălalte manuale 
pentru alte clase sau de la alte edituri nu fac excepţie, însă enumerarea de 
mai sus a fost suficientă pentru a demonstra ideea potrivit căreia autorii 
de manual preferă să aleagă cele mai cunoscute texte ale poetului, din 
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raţiuni atît estetice, cît şi didactice. Totuşi, aceste alegeri au ca efect 
exploatarea unui număr relativ redus de texte pînă la refuz, ajungîndu-se 
la un moment dat la o suprasaturare a receptării, care este mereu expusă 
unui set fix de texte, cele considerate de critică drept capodoperele 
poetului. Cum spuneam mai sus, această stare de fapt a dus la proliferarea 
de aşa zise comentarii literare, de interpretări nu întotdeauna adecvate 
sau relevante, care contribuie şi ele la aceeaşi suprasaturare şi, implicit, la 
procesul de clişeizare. În Iluziile literaturii române, Eugen Negrici 
dezvoltă această idee, analizînd unul din efecte: „Şcoala a dat, ca de 
obicei, tonul şi l-a ridicat, iar felul cum decurgeau lecţiile despre 
Eminescu, sub ploaia superlativelor, se răsfrînge adesea asupra 
răspunsurilor la examene” (Eugen Negrici, 2008: 73). Criticul îşi continuă 
idea cu un articol din România literară, articol în care prezintă gradul 
extrem de avansat în care clişeul şi mitizarea au pătruns în lucrările şi 
posibil în conştiinţa aspiranţilor la statutul de student la Litere: „Două 
treimi din teze îşi fac titlu de glorie din a rosti măcar o dată, dacă nu de la 
început, măcar undeva, pe traseu – formula magică luceafărul poeziei 
româneşti, care pare a asigura standardul lucrării şi a juca rolul unui 
miraculos paspartu interpretativ. De regula, corectorii nici nu mai iau în 
seamă clişeul acesta” (Ibidem: 74). 

Această situaţia s-a perpetuat, iar anul analizat de Negrici, 1998, 
nu este singular. Este clar că este vorba de un anumit tip de receptare, 
care face ca, din comoditate, majoritatea elevilor să prefere folosirea de 
clişee (luceafărul poeziei româneşti, Hyperion al poeziei româneşti, un 
zeu al literaturii etc.), care sînt privite ca nişte parole, ca nişte coduri de 
acces, iar folosirea lor ar indica apartenenţa la un cerc restrîns de 
receptori ai operei lui Eminescu ce se recunosc tocmai prin folosirea 
acestor clişee. 

În acest context, apare firesc întrebarea: În ce măsură  procesul 
receptării operei eminesciene la clasă se face vinovat de instituirea şi 
proliferarea clişeului şi, implicit, a mitizării poetului? Pentru a încerca un 
răspuns la această întrebare, care constituie de fapt centrul lucrării de faţă, 
am întreprins o cercetare la clasă. Am ales două clase de a X-a, una de la 
un liceu maghiar şi cealaltă de la un liceu român, pentru a sublinia, dacă 
există, anumite diferenţe date de etnia elevilor. Cele două clase au fost 
supuse unei cercetări în două faze: prima a presupus observaţie, în 
momentul contactului cu opera eminesciană, atunci cînd au fost predate şi 
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interpretate Dorinţă şi Odă (în metru antic). A doua etapă a fost 
colectarea de date, pe baza cărora s-a făcut o analiză calitativă, ale cărei 
concluzii urmează a fi expuse în continuare. Datele au fost strînse pe baza 
analizelor făcute de elevi pentru poezia Aducînd cîntări mulţime, ea 
însăşi aleasă tocmai pentru faptul că nu este cunoscută în mediul şcolar, 
deci netocită, avînd un potenţial extrem de crescut de producere de 
interpretări originale, neinfluenţate de exegeză. Analiza calitativă ce a 
urmat a fost făcută pe baza unui număr egal de lucrări pentru fiecare 
clasă, adică 20, iar totalul a însumat 40 de lucrări.  

Revenind la prima etapă, cea a observaţiei directe la clasă în 
momentul predării şi interpretării poeziei eminesciene, trebuie spus că a 
fost preferată varianta observaţiei participative (Mircea Agabrian, 2004: 
54-68) (profesorul a fost observatorul), sub acoperire, avantajul fiind 
acela că, astfel, conducerea cercetării a fost mai uşoară decît în cazul 
uneia neparticipative şi, în plus, flexibilă, întrebările putînd fi adaptate de 
către profesorul-observator în funcţie de context. 

O trăsătură esenţială a predării este aceea că s-a evitat folosirea 
clişeului în prezentarea făcută de către profesor, preferîndu-se o simplă 
circumscriere a autorului în contextul literaturii române şi o prezentare 
sumară a etapelor de creaţie, în cazul clasei A (cea de la liceul maghiar). 
În cazul clasei B, de la liceul românesc, profesorul a constatat că elevii 
aveau deja cunoştinţe despre viaţa poetului din anii anteriori, astfel că a 
preferat o scurtă trecere în revistă a celor mai importanţi ani, după care a 
trecut direct la prezentarea etapelor de creaţie. În această etapă, s-au 
înregistrat o serie de întrebări din partea elevilor, care au manifestat o 
curiozitate sănătoasă în legătură cu persoana poetului, cu relaţia cu 
Veronica Micle, cu boala lui şi cu motivul morţii, întrebări care sînt o 
dovadă clară că anumite aspecte, de obicei semi-tabu, îi preocupă mai 
mult decît ceea ce e arhicunoscut. Mai mult, aceste întrebări sînt un semn 
sigur al unui interes real atît pentru poet cît şi pentru poezia lui, ceea ce 
înseamnă că elementele prezentate de clişee şi mitizare sînt insuficiente. 

Predarea efectivă a idilei Dorinţă a presupus, în cazul ambelor 
clase, circumscrierea poeziei speciei pe care o ilustrează (idila), urmată de 
analiza propriu-zisă, o analiză foarte aproape de text, care îl urmăreşte în 
desfăşurarea lui şi care nu se hazardează şi nici nu se îndepărtează de 
acesta. Analiza în sine s-a încadrat în specificul didacticii active (cf. Alina 
Pamfil, 2007: 41), în care conţinutul învăţării nu este unul repetat ci 
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recreat, profesorul nu este unicul deţinător al cunoştinţelor şi implicit a 
puterii, ci arbitru expert, iar elevul este activ, şi nu o prezenţă ştearsă, al 
cărei unic scop este ingurgitarea nediferenţiată a materiei. În cadrul 
acestui tip de analiză, au existat unele dificultăţi în înţelegerea situaţiei 
prezentate de poezie (iubita este sau nu prezentă), precum şi a valorii 
conjunctivului, însă s-a putut remarca faptul că receptarea a fost una 
proaspătă, perspectiva elevilor a fost una neîngrădită de clişee iar poezia a 
fost tratată ca şi cum ar fi una contemporană şi nu una cu o vechime de 
aproape 140 de ani. Elevii au manifestat un real interes şi au lipsit reacţii 
care să trădeze blazarea sau suprasaturarea.  

Cea de-a două etapă a cercetării, cea care a presupus colectarea de 
date şi analiza lor calitativă, a pornit de la următoarele întrebări de 
cercetare: Cum receptează elevul de liceu o poezie eminesciană la prima 
vedere? Cum scrie elevul de liceu despre respectiva poezie, avînd în 
vedere că nu există comentarii critice pentru aceasta, din care să se 
inspire? Care sînt tipurile de analize? Cît de complexe sînt acestea? şi În 
ce măsură se regăsesc în analize clişee referitoare la Eminescu şi, dacă 
apar, cît de frecvent şi cum pot fi ele explicate? Prima întrebare din acest 
şir le subordoneaă pe următoarele, care la rîndul lor pot descrie în 
amănunt o anumită situaţie de receptare. De altfel, răspunsul la întrebarea 
Cum receptează elevul de liceu o poezie eminesciană la prima vedere? 
constituie, de fapt, concluzia acestei cercetări, dar şi a lucrării de faţă. 

Limita minimă de spaţiu pentru analiză a fost de o pagină A4, 
cerinţă care a fost îndeplinită de majoritatea lucrărilor, existînd însă şi 
cazuri cînd pentru rezolvarea acestei cerinţe elevii au găsit o serie de 
subterfugii: mai puţine rînduri pe pagină, un scris mai mare etc. Aceste 
elemente ţin totuşi de aşezarea în pagină, însă au existat cazuri în care s-a 
apelat şi la umplutură pentru ca analiza să se încadreze în limita minimă 
de spaţiu, element pe care însă îl vom analiza ceva mai încolo, pentru că 
are legătură cu prezenţa clişeului. O limită maximă nu a fost impusă, iar 
cele mai lungi lucrări au avut trei pagini sau trei pagini jumătate, semn că 
se pot spune totuşi multe lucruri în legătură cu Aducînd cîntări mulţime, 
fără însă a fi însă redundant sau paralel cu textul. 

În ceea ce priveşte conţinutul acestor analize, cercetarea acestuia 
poate oferi răspuns pentru mai multe întrebări de cercetare, şi anume: 
Cum scrie elevul de liceu despre respectiva poezie, avînd în vedere că nu 
există comentarii critice pentru aceasta? Care sînt tipurile de analize? 
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Cît de complexe sînt acestea? Există trei categorii de analize, care sînt 
rezultatul capacităţilor de interpretare, dar şi al posibilităţilor de a recepta 
şi comenta poezie, abilităţi ce nu au cum să fie egal distribuite într-o 
clasă. Astfel, datele colectate pot fi împărţite în trei tipuri de analiză:  

1. analize foare schematice, grăbite, neserioase şi uneori total pe 
lîngă poezie; 

2. analize care puteau fi dezvoltate, cumva scheme de analiză, 
care de obicei au un început promiţător, însă pe parcurs autorul se 
plictiseşte şi expediază comentariul; 

3. analize complexe, extrem de bine realizate, atente, aplicate şi în 
spiritul textului, la care se adaugă consideraţii personale, totul avînd o 
doză serioasă de originalitate.  

Din această ultimă categorie fac parte opt lucrări, adică 20% din 
analize, din prima – 17 lucrări (42,5%) iar din cea intermediară, unde 
intră lucrările mediocre – 15 lucrări, adică 37,5%. Bineînţeles că există şi 
lucrări în care există grave greşeli de interpretare, redundanţe, incoerenţă 
sau lipsă totală de legătură cu textul. Se pot da numeroase astfel de 
exemple:  

Poezia de faţă este un monolog adresat, între eul liric şi 
Dumnezeu. 

Titlul este format din două verbe, cîntări (sic!) şi aducînd şi un 
substantiv, mulţime.  

În concluzie, poezia Aducînd cîntări mulţime sugerează traseul 
iniţiatic de la dorinţă la vis folosind o tonalitate care îmbină perfect 
ritmul doinei populare cu ceea ce am putea numi cadenţa meditaţiei culte 
căci fiecare strofă poate fi considerată de fapt un distih amplu (în versuri 
de 31 de silabe), care marchează evoluţia treptată de la real la idea într-
o cadenţă conducînd mereu coloana infinită a realizării umane prin 
dragoste şi comunicare. (???) 

Toate aceste dorinţe sînt ale unor tineri, care văd şi înţeleg mai 
mult decît cred alţii, sînt ale unor copii ce visează cu ochii deschişi şi 
sinceri, pe care nu îi interesează realitatea, ei trăiesc în lumea lor bine 
conturată cu o culoare transparentă care nu permite pătrunderea 
realităţii. Visele sînt cele care păstrează încă viu spiritul acela sincer şi 
curajos fără de care un copil nu ar mai fi copil. 

Evident, se constată şi greşeli de ortografie sau de exprimare, însă 
adevăratele probleme ale unora din aceste lucrări sînt incoerenţa, 
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neînţelegerea textului (care nu este chiar încifrat), lipsa de claritate cu 
care sînt expuse ideile sau, şi mai rău, ignorarea totală a poeziei şi 
folosirea unor clişee adînc înrădăcinate, se pare, în mentalul colectiv, aici 
în ipostaza de elevi de liceu. 

Problema folosirii clişeului într-o analiză la prima vedere pentru o 
poezie pentru care nu există analize gata făcute este una simptomatică 
pentru un anumit tip de receptare a poeziei, receptare care este de obicei 
superficială, neatentă şi cade, de cele mai multe ori, în clişeu. Acesta este 
tipul de receptor care reacţionează negativ atunci cînd este expus la 
poezie, reacţie datorată lipsei de aptitudine pentru înţelegerea dar şi 
pentru analizarea unei poezii, indiferent care este autorul ei.  

În cazul lucrărilor analizate, clişeul apare sub două forme: una mai 
blîndă, aceea în care analizele încep cu o scurtă schiţă biografică a 
poetului, pe post de introducere, aceasta fiind o soluţie facilă, 
reminiscenţă probabil a anumitor obiceiuri de interpretare. Patru din cele 
40 de lucrări, adică 10%, încep astfel: Mihai Eminescu s-a născut la 15 
ianuarie 1850 la Botoşani şi a murit în 1889 la Bucureşti. A fost al 
şaptelea copil din cei unsprezece ai lui Gheorghe Eminovici şi ai Ralucăi. 
Copilăria şi-a petrecut-o la Ipoteşti. În 1886 scrie prima poezie la 
mormîntul lui Aron Pumnul (!!!). Din 1870 începe colaborarea cu 
Junimea trimiţînd poezii la revista Convorbiri literare.  

Dacă acest tip de introducere este doar o alegere nefericită şi un 
rezultat al unor obişnuinţe de formulare a introducerii, al doilea tip de 
clişeu este mult mai grav pentru că este dovada unei comodităţi 
intelectuale şi, într-un anumit sens, a unei rigidităţi total anormale pentru 
nişte elevi de liceu. Se poate aduce aici un contraargument, şi anume 
acela că folosirea unor astfel de clişee este rezultatul unui anumit mod de 
a înţelege şi preda poezia al unor profesori din trecut. Totuşi, în cadrul 
cercetării, elevii au fost instruiţi de la început să evite în analiză folosirea 
clişeului, astfel că prezenţa acestuia în lucrări este, pînă la urmă, 
simptomatic pentru ceea ce am descris mai sus. Clişeele întîlnite în aceste 
lucrări sînt parcă menite să completeze lista alcătuită de Eugen Negrici, în 
Iluziile literaturii române:  

[C]el mai valoros poet român, criticii literari denumindu-l ultimul 
mare romantic universal. 

Cel mai mare poet român, el scriind numeroase poezii de dor, de 
dragoste, ode, dar şi den mulţumire. (?) 
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Mihai Eminescu este cel mai mare cîntăreţ al iubirii din literatura 
noastră. 

M. Eminescu este cel mai mare poet român, el este considerat 
romanticul pur care a vrut să creeze opere desăvîrşite. 

Mihai Eminescu [este] cel mai important scriitor romantic din 
literatura română. 

Creaţia sa artistică a rămas pînă azi fără egal, atît din punct de 
vedere al expresivităţii cît şi din punct de vedere al tematicii şi 
profunzimea lor (sic!) 

Interesant este de văzut faptul că, din cele 40 de lucrări, cel mai 
frecvent apar clişee în lucrările elevilor români: în 5 din cele 20 de lucrări 
(12,5%) apar clişeele citat mai sus, spre deosebire de o singură lucrare 
(2,5%) aparţinînd unei eleve maghiare, unde apare o astfel de formulare. 
Explicaţia pentru acest raport poate fi aceea că pentru elevii români, 
Mihai Eminescu este un adevărat simbol cultural şi naţional, un poet a 
cărui imagine mitizată reprezintă un adevărat reper moral, spiritual şi 
naţional, o legendă devenită deja un bun naţional comun, cu rădăcini 
adînci în mentalul colectiv naţional. Pe de altă parte, pentru elevii 
maghiari poetul nu are acelaşi statut, pentru ei existînd alt poet sau alţi 
poeţi care să îndeplinească acest rol, Mihai Eminescu fiind astfel tratat ca 
aproape orice poet român, lipsind acea atitudine ceremonioaso-pioasă. 
Concluzia, pentru acest punct, este una în acord cu ideea lui Negrici 
potrivit căreia „ne va fi probabil cu neputinţă să-l lăsăm vreodată de-o 
parte pe Eminescu în ipostaza de simbol spiritual, moral şi naţional (care 
a şi favorizat confiscarea numelui lui de către toate mişcările politice ale 
secolului trecut), spre a ne întoarce la statutul lui strict literar şi a reface 
contactul firesc cu opera. Din zodia exagerărilor pioase şi a deliraţiei la 
geniu se iese, cum se vede, foarte greu” (Eugen Negrici, 2008: 77). 

Totuşi, deşi acest tip de lucrări sînt extrem de interesante din 
perspectiva analizei la care pot fi supuse, există şi lucrări bine realizate, 
atente, aproape de text şi cu o doză considerabilă de originalitate. Acestea 
însă, după cum spuneam mai sus, sînt mai puţine ca număr (opt lucrări, 
adică 20% din total) însă nu lipsite de relevanţă. Ele sînt expresia 
prospeţimii receptării şi a unui anumit talent pentru interpretare, dar şi 
rezultatul unui efort care se întrevede din seriozitatea analizei. Pe scurt, 
ele sînt un feed-back încurajator pentru profesor. Cităm: 
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Poetul doreşte ca poezia lui să fie citită, înţeleasă de cititori, 
doreşte ca poezia să intre în inimile lor şi aşa să-i ducă ‹‹în altă lume››. 

Tema este revolta poetului împotriva condiţiei umane deoarece 
vremurile se schimbă şi oamenii de asemenea, iar arta poetică este 
uitată, marginalizată. 

În această operă concepţia poetului despre creaţia poetică şi rolul 
acesteia în societate este aceea că aceste creaţii sînt lucruri care vor 
rămîne între oameni, chiar dacă anii trec, iar citindu-le ne vom da seama 
că poetul are dreptate şi ne vom scufunda între vise, apoi vom realiza 
care este de fapt realitatea, iar sufletele noastre vor fi cuprinse de 
‹‹dureri scîntîietoare››. 

Cercetarea ale cărei rezultate au fost analizate mai sus poate 
conduce la un răspuns pentru principala întrebare de cercetare pe care ne-
am propus-o, şi anume Cum receptează elevul de liceu o poezie 
eminesciană la prima vedere? Pe baza analizelor realizate pentru 
Aducînd cîntări mulţime, se poate afirma că receptarea operei poetului 
nu este decît pe alocuri clişeică. Mai mult, lucrările analizate au confirmat 
faptul că există o tendinţă accentuată înspre o analiză adecvată textului, 
dacă nu chiar una originală, complexă şi atentă. Desigur, există şi lucrări 
care parcă au ignorat total poezia şi mesajul ei însă acestea sînt excepţii 
iar numărul lor nu este unul în măsură să ne îngrijoreze. Totuşi, pentru a 
ne îndrepta către o concluzie, putem spune că, atîta timp cît le sînt oferite 
spre analiză poezii pentru care să nu existe deja comentarii (preluate, de 
cele mai multe ori dintr-o comoditate specific şcolară, vecină însă cu 
plagiatul), elevii sînt capabili, într-o proporţie rezonabilă, să vină cu 
interpretări originale, proaspete, din care lipseşte, în general, clişeul. Dacă 
totuşi acesta există, el apare nu în analiza ropriu-zisă ci în întroducere, 
astfel că nu afectează cuprinsul acesteia. Astfel, putem conchide spunîns 
că receptarea operei eminesciene la clasă contribuie la instituirea şi 
proliferarea şi, implicit, la mitizarea poetului atîta timp cît elevilor le sînt 
servite clişee. Totuşi, în absenţa lor, contribuţia la acest proces este 
minimă, dacă nu chiar absentă cu totul. 
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MARTA ONU 
Anul II, Sibiu 

Simetrii structurale în poezia 
Şi era ploaie cu senin 

Cercul, o formă a simplităţii, a perfecţiunii şi a continuităţii, pare a 
fi scheletul pe care se ridică poezia eminesciană. Eul romantic eminescian 
exprimă mereu un acelaşi dor esenţial al gîndirii şi al senzitivităţii, iar 
textele poetice sînt construite pe o simetrie structurală a unui cerc gîndit 
senzorial şi concretizat în imagini. Această simetrie presupune o ruptură 
în cercul eului, ce-şi descoperă sinele într-un un orizont care se mişcă de 
la conştiinţă la conştiinţa de sine şi care uneşte generalul cu individualul. 

Într-o asemenea dimensiune pare să fi trăit Eminescu întreaga sa 
existenţă – într-o continuă pregătire pentru vremea cea frumoasă a 
descoperirii sinelui, a devenirii întru ceea ce este fiinţa sa. Cultura a 
reprezentat singura cale pentru a intra în rost, „Cultura ca însuşire, 
asimilare, hrană. Cultura ca tăcere.” (Constantin Noica 2007: 17). 
Poeziile şi proza lui Eminescu s-au materializat pe fondul unei culturi 
extraordinare, dovadă fiind şi manuscrisele, ce reprezintă un laborator 
literalmente al creaţiei eminesciene. În manuscrisele sale, întîlnim 
exerciţii de rimă, exerciţii de latină, traduceri, piese de teatru, proiecte, 
file întregi frumos copiate, „întîlniri” cu gîndul filosofic: „Cînd luminat/ 
Si luminînd/ S-au arătat/ Din cînd în cînd/ Al lumii disc/ Ce trece lin/ Pe 
orice pisc/ Punînd senin…”(mss.2 277), „Sufletul trebuie tratat ca 
pămîntul, să i se dea ceea ce trebuie spre a fi productiv.”(mss.2 276), 
versul singuratic (apud Noica): „Ca o spaimă împietrită, ca un vis 
încremenit” (mss.2 254) etc.  

Acest din urmă vers apare ca o interesantă materializare a unui 
cerc dialectic: Temă, Antitemă, Teză, Temă. În acest sens, spaima te 
aruncă spre o nouă dimensiune (sau ar stabili o temă), care se transformă 
continuu pînă cînd se împietreşte (Antitema); lucrurile trec spre starea 
încîntătoare a visului (Teza), pentru a încremeni întru desăvîrşirea unei 
creaţii (Tema – se revine la temă, căci însăşi încremenirea presupune o 
spaimă). 
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Poezia Şi era ploaie cu senin este construită pe un asemenea 
model al cercului, al revenirii la „spaima” dulce a ploii luminate de 
seninul cerului. Astfel, tema coincide cu „spaima” întîlnirii cu ploaia ce 
se îngînă cu seninul şi cu salcîmii ce-şi înclină ramurile ca-ntr-o 
închinăciune în faţa divinităţii creatoare. Interesant este şi faptul că poetul 
ne trimite în cercul său in medias res, fără ca înainte să ne pregătească, 
conjuncţia şi arătînd momentul în care deja ploua, deja salcîmii îşi 
îndoiau ramurile: „Şi era ploaie cu senin/ Senin cu ploaie,/ Salcîmii 
ramurile-nclin/ Şi le îndoaie.” 

Antitema cercului eminescian descrie, în următoarele două strofe, 
transformările prin care trec atît salcîmii, cît şi cerul cu soarele şi ploaia. 
Totul pare a fi cuprins într-o lumină ce tot creşte, de la momentul 
înfloririi salcîmilor („Acum toţi ei înfloresc”), la apariţia soarelui ce 
împinge, cu nişte degete imateriale parcă, ploaia spre fereastra iubitei 
(„Un mîndru soare scînteind/ Pe bolta-albastră/ El bate ploaia şiroind/ Pe-
a ta fereastră”). Stropii de ploaie, ce oglindesc soarele, cufundînd în ei 
întreg generalul, par să bată la geamul iubitei şi să-i vestească prezenţa 
iubitului.   

Natura, aflată între limita celestă (a cerului revărsînd lacrimi cu 
senin) şi cea a teluricului cu imaginea salcîmilor, se mişcă spre lumina 
crescută pînă la capăt datorită apariţiei iubitei într-o haină albă şi privind 
spre el cu ochii mari, aşa, ca-ntr-un vis ce materializează teza cercului, 
momentul sublim, de care atîrnă iubirea celor doi: „Şi-n haină albă tu 
apari/ Cu pasuri line/ Şi numai ochii tăi cei mari/ Privesc la mine.”   

Acest moment intens „încremeneşte” prin revenirea la tema 
incipitului, cînd ploua cu senin. Ne rămîne în faţa ochilor imaginea iubirii 
topite sub ploaia rostogolindu-se din cerul senin: „Ah, era ploaie cu senin/ 
Senin cu ploaie.” 

Analizînd cercul dialectic pe care este structurată poezia discutată, 
se distinge un subtil înveliş senzorial, sprijinit pe doi piloni esenţiali – 
auzul şi vederea. Este binecunoscut faptul că Eminescu a preluat multe 
idei din lucrarea monahului Nicodim Aghioritul, intitulată Cărticică 
sfătuitoare pentru păzirea celor cinci simţuri a nălucirii şi  a inimii şi 
care sînt îndulcirile duhovniceşti şi chiar ale minţii. De aici, poetul şi-a 
apropriat natura divină a senzitivităţii umane, pe care a aplicat-o în 
întreaga sa operă, unde omul este explicat în raport cu Chipul Celest şi 
unde simţurile îi sînt ridicate la rangul mîntuitor la care este chemat omul.  
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Încă din timpul existenţei sale pămînteşti, omul este chemat spre a 
fi partener de Eternitate cu Dumnezeu, iar prin educarea simţurilor sale, 
fiinţa umană poate ajunge la  cunoaştere. Nicodim descrie, în lucrarea sa, 
cum trupul este ca un palat cu cinci ferestre, adică cele cinci simţuri, iar 
sufletul omului este împăratul, care, prin puterea raţională a gîndirii poate 
stăpîni palatul sau poate rămîne întemniţat în el.  

Fiindu-i cunoscută această metaforă a împăratului care se poate 
elibera din palatul său, Eminescu a acordat o atenţie specială simţurilor în 
poezia sa şi, aşa cum a afirmat Dan C. Mihăilescu: „în procesul elaborării 
poetice, senzitivitatea este cel dintîi nivel al confruntării energiilor psihice 
ale eului cu mediul supus cunoaşterii.” (Dan C.Mihăilescu, 2006: 15) 
Aşadar, prin educarea simţurilor şi prin stăpînirea lor, eul poate cunoaşte 
şi se poate apropia de natura sa divină.  

Poezia lui Eminescu devine, astfel, o poezie de cunoaştere, de 
purificare a simţirii. Analizînd cel dintîi pilon al poeziei Şi era ploaie cu 
senin, intrăm în contact cu două dimensiuni ale auzului – sunetul şi 
ascultarea acestuia. Sunetul, spune Dan C. Mihăilescu, citîndu-l pe Paul 
Claudel, „este elementul ce ne apropie şi clarifică legătura cu 
Invizibilul.[…] Se poate spune, deci, că auzul este, prin excelenţă, 
organul credinţei.”(Ibidem: 37) – credinţa fiind văzută ca dimensiunea ce 
luminează şi adînceşte cunoaşterea. Mai mult, auzul stîrneşte Rostirea şi 
apropierea de credinţă este accentuată, căci „La început a fost Cuvîntul şi 
Cuvîntul era Dumnezeu”.  

Accesul la Cuvînt îi este acordat poetului prin auz - sunetul ploii, 
ce bate în geamul iubitei: „El bate ploaia şiroind”; inclusiv şiroirea 
descătuşează unde simfonice (apud Rosa del Conte), pe care auzindu-le 
dinlăuntru, eul liric eliberează energii poetice, capabile să cheme iubita şi 
să lumineze momentul alb din „sara dalbă” a întîlnirii lor. Aşadar, de la 
senzaţie, se trece în lăuntric, pentru ca, în final, totul să se traducă în 
cuvînt. Altfel spus, trecerea de la cercul senzorial la cel dialectic, 
intelectualizat se face prin contactul cu sufletul, cu simţirea naturii 
dinlăuntru, cu interiorizarea ei. 

Pentru a explica această interiorizare a naturii şi a trecerii ei spre 
limbaj, vom aşeza în prim-plan distincţia auzire – ascultare (apud Dan C. 
Mihăilescu). Astfel, dincolo de auzirea sunetului ploii menit să îndrepte 
fiinţa umană spre lumina credinţei în iubire, putem discuta şi despre 
ascultarea sunetului, adică despre calea la care acesta cheamă cuplul 
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eminescian. Întocmai ca în poemul Luceafărul, unde „ca să-ţi urmez 
chemarea” şi „ca să te-ascult ş-acum” devin izomorfe, în poezia Şi era 
ploaie cu senin, bătăile stropilor de ploaie cheamă iubita întru ascultarea 
sunetului iubirii. 

Există trei dimensiuni ale ascultării acestui sunet al iubirii, iar ele 
trec de la una la alta progresiv pe parcursul curgerii versurilor 
eminesciene. Astfel, în prima strofă, ce coincide cu tema, cu „spaima” 
senină a ploii, se dezvoltă prima dimensiune a ascultării, aceea de departe, 
ce ne apare ca un soi de pronaos al sunetului. Ascultarea de departe poate 
fi comparată cu un clopot a cărui undă se împrăştie în depărtări şi, apoi, 
„se pierde în noi şi, deşi în afară a rămas tăcere, înăuntrul nostru mai 
răsună încă.” (Edgar Papu, 1971: 56) Sunetul ploii ascultat din depărtare 
înclină salcîmii şi prevestesc o înclinare a fiinţei umane în faţa iubirii. 

Cea de-a doua dimensiune este ascultarea de aproape, ce poate fi 
comparată cu un naos al sunetului iubirii, în interiorul căruia eul liric 
ascultă şi descrie în cuvinte susurul înfloririi suave a salcîmilor („Acum 
toţi ei înfloresc/ De primăvară”) şi al scînteierii soarelui ce mişcă stropii 
de ploaie („Un mîndru soare scînteind/ Pe bolta-albastră/ El bate ploaia 
şiroind/ Pe-a ta fereastră”).  

Cea de-a treia dimensiune este ascultarea dinlăuntru, ce 
corespunde unui altar al sunetului iubirii; aici, albul hainei iubitei, 
mişcările ei lente, ochii ei mari trezesc în sinele poetului sunetul iubirii: 
„Şi-n haină albă tu apari/ Cu pasuri line/ Şi numai ochii tăi cei mari/ 
Privesc la mine.” Germenii armoniei muzicale construite prin pluralul 
„pasuri”, însoţit de adjectivul „line” capătă materie numai la nivelul 
lăuntric al existenţei, pentru ca, apoi, prin limbaj poetic gîndit, să se 
exteriorizeze. Se creează, aşadar, o relaţie subtilă între sunetul căderii 
ploii şi cel al iubirii, relaţie ce devine generatoare de cînturi lăuntrice, în 
stare să redea, prin cuvînt, simplitatea naturii.  

Această legătură între ploaie şi iubire se sprijină şi pe cel de-al 
doilea pilon al senzitivităţii eminesciene – vederea, în care se adună 
întreaga încărcătură lăuntrică, spirituală a sinelui. Ochiul este considerat a 
fi organul prin care cunoaşterea se desăvîrşeşte, „o însumare a datelor 
interioare, emiţător de energie (erotic - divin-iniţiatoare), în egală măsură 
ucigătoare şi renăscător-mîntuitoare.” (Dan C. Mihăilescu, 2006: 105) 

Dominat de imagini vizuale, cercul dialectic eminescian este 
construit din unghiul ochiului educat să vadă. Surprinzînd cele mai 
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discrete momente ale naturii, Eminescu vede ploaia îndreptată de soare 
spre fereastra ei, seninul cerului, mişcările, înflorirea  salcîmului şi 
desluşeşte ideea din spatele elementelor văzute – acea relaţie 
indestructibilă dintre eul liric şi natură, dintre cuplu şi natură.  

Merită a fi amintit şi faptul că nu doar sunetul stîrneşte Rostirea, 
aşa cum am menţionat mai sus, ci şi vederea; dovadă în acest sens este o 
notă scrisă de Eminescu în caietele sale: „Cum lacrima iese din ochi, 
astfel iese gîndirea pe buze.” (Fragmentarium, 1981: 85) Fiind un produs 
al văzului (nu numai al ochiul, pentru că este şi un efect al unor stări 
interioare), „lacrima este o dezvăluire pură şi simplă a sinelui. 
Echivalarea ei cu cuvîntul (gîndirea pe buze) demonstrează clar că noima 
plînsului eminescian este una a desăvîrşirii fiinţei.” (Dan C. Mihăilescu, 
2006: 129-130) 

Stîrnind Rostirea, vederea este, aşadar, şi creatoare de gîndire poetică 
şi de cuvînt poetic, dedicat cuplului, ce echivalează cu posibilitatea 
transcenderii, cu „datul care mîntuie existenţa.” (Ioana Em. Petrescu, 2000: 
141) Imaginea vizuală a cuplului conferă textului liric momentul cu cea mai 
intensă încărcătură afectivă, cînd ochii cititorului au în faţă o manifestare a 
iubirii. Privirea ploii şi a apropierii „cu pasuri line” a iubitei este indiciul 
vital al clipei creionate de Eminescu. Ochiul poetului reflectă o apropiere 
între cei doi îndrăgostiţi, întocmai ca în poemul Luceafărului, cînd privirea 
devine „unica posibilitate de abolire a distanţei, alături de cuvînt, şi de 
comuniune între Cătălina şi Hyperion.” (Dan C. Mihăilescu, 2006: 132) 

Dincolo de auz şi vedere, senzitivitatea eminesciană implică şi 
mirosul, în speţă, mirosul dulce al florilor de salcîm. Se spune despre miros 
că ascunde, în sînul său, bogăţia memoriei, fiind chiar un simţ al memoriei şi 
că are puterea de a anunţa prezenţa Spiritului, de a deschide inima. Aerul 
eminescian, îmbibat de mirosul primăvăratic, are menirea de a trezi simţirile 
eului liric, de a-l pregăti chiar pentru ascultarea sunetelor iubirii şi pentru 
vederea iubitei.  

Cercul dialectic, ce presupune trecerea de la conştiinţă la 
conştiinţa de sine, şi, implicit, trecerea de la simţurile din palatul trupului 
la cele ale împăratului eliberat întru cunoaştere, se închide prin privirea şi 
ascultarea ploii ce uneşte cerul cu pămîntul. Prin cercul dialectic, poezia 
Şi era ploaie cu senin este izomorfă cu Luceafărul, construit pe acelaşi 
schelet al revenirii la temă, adică revenirea la ceea ce fiinţa a însemnat la 
început – Hyperion.  
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Necesitatea comparaţiei cu Luceafărul decurge din unitatea 
creaţiei eminesciene; aceleaşi simetrii structurale – senzitivitatea dublată 
de intelectualizarea ei – se întîlnesc în poeziile ce frapează prin simplitate 
(Şi era ploaie cu senin), precum şi în poeziile cele mai complexe din 
punctul de vedere al ideilor (Luceafărul).  

După „spaima” îndrăgostirii de o natură distinctă şi efemeră, 
Hyperion cere atingerea morţii şi apropierea de ceea ce este uman, aşadar, 
el cere o anume devenire întru devenire (apud C. Noica). Dorinţa lui nu 
poate deveni realitate; astfel Cel ce merge pe deasupra trebuie să se 
întoarcă printre înălţimile naturii sale, iar visul său de a deveni altceva să 
încremenească întru înţelepciune. Acest poem aduce cu sine şi un model 
al Fiinţei neîmplinit, ce înfăţişează o opoziţie de lumi – generalul 
(Hyperion) şi individualul (Cătălina). Fiinţa nu se împlineşte, deşi atît 
generalul, cît şi individualul îşi întind mîinile unul spre celălalt şi încearcă 
să se îmbrăţişeze (Luceafărul se întrupează din Cer şi din Mare, apoi din 
Soare şi Noapte, iar ea îl vede doar ca pe un înger, apoi ca pe un demon). 
Apropierea lor splendidă se transformă într-o distanţă incomensurabilă şi 
de neînchipuit, iar cercul, pe care Luceafărul a încercat să-l construiască 
prin unirea cu individualul său, este acum infinitezimal.  

Revenind la textul suav al poeziei Şi era ploaie cu senin, putem 
întregi simetria prin ideea că frumuseţea şi bucuria versului eminescian 
tocmai din această constantă a structurii senzoriale intelectualizate se 
naşte. Eminescu a trecut ceea ce a simţit prin libertatea eului său pentru 
ca, în final, simţurile să se transcrie în pagină ca aparţinînd sinelui. 
Întreaga poezie poate fi înţeleasă ca o ridicare a eului la sine, ca o căutare 
a simţului transpus în cuvînt, a ploii transfigurate în senin. Interesant este 
că poetul are ceea ce caută, însă drumul conştientizării în sine a ceea ce 
are întregeşte cercul dialectic pe care este zidită creaţia sa. Altfel spus, 
Eminescu are deja energiile poetice capabile să audă foşnetul discret al 
naturii; spre ascultarea iubirii dinlăuntru se îndreaptă poetul pentru a 
ajunge la transcrierea energiilor poetice în versuri.    

Salcîmii îşi înclină ramurile, ploaia şiroieşte, poetul începe să 
audă sunetul iubirii; parcă toate îşi înclină firea spre înflorire, spre senin, 
spre trăirea concretă a întîlnirii cu iubirea. Cercul senzorial se întregeşte 
întru cel dialectic, iar simetria se închide ermetic într-o simplitate de 
neasemuit. 
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SILVIU MIHĂILĂ 
Master I, Cluj-Napoca 

Dublu eminescian: figural şi indecidabil în Replici 

,,Eminescu după Eminescu”: de la criza canonului romantic la 
deconstrucţie 
Exegeza eminesciană cunoaşte două direcţii majore de investigare 

a universului eminescian: prin ,,punerea în oglindă” a lui Eminescu cu 
literatura posteminesciană şi prin situarea istorico-literară, tematologică, 
stilistică a operei eminesciene sub ,,cupola” romantismului major 
european. Ne interesează ceea de a doua direcţie de cercetare şi ne vom 
susţine afirmaţiile în baza argumentelor propuse de Ioana Bot (cf. Ioana 
Bot, 2008): „cunoscînd reflexele leneşe ale unor trasee cartografíate de 
mai bine de un secol de primii exploratori ai operei, şi anume: despre 
ultimul mare romantic european, despre poetul iubirii absolute, despre 
armonia limbii sale poetice şi atîtea altele, încerc să demonstrez o 
nonsuprapunere între ceea ce textul arată şi demonstrează prin construcţia 
sa. Astfel de «uzaje celebre», moştenite şi devenite adevărate poncife în 
interpretarea exegezei eminesciene, îmi întăresc convingerea că 
Eminescu, mai degrabă, se desparte de romantism. Poetul anunţă, în fond, 
o nouă paradigmă cea a existenţei postromantice, mai exact, a 
modernismului timpuriu”. 

Cu toate acestea, nu ne propunem să negăm apartenenţa poetului 
la spiritul veacului romantic, faptul că Eminescu este un poet romantic îl 
ştim prea bine; lucru mărturisit chiar de poet prin versurile programatice 
devenite, odată cu trecerea timpului, modalitate de revendicare a 
exegeţilor în ceea ce priveşte demersul hermeneutic propus, unul exclusiv 
romantic: ,,Nu mă-ntoarceţi nici cu clasici, / Nici cu stil curat şi antic- / 
Toate-mi sînt deopotrivă, / Eu rămîn ce-am fost: romantic.” (Eu nu cred 
nici în Iehova). Teza pe care dorim să o urmărim vizează, de fapt, o 
relativizare a raportării poetului naţional exclusiv la sfera romantismului 
major european. Închiderea lui Eminescu în bariere exegetice de tipul 
scriitor romantic (şi atît!) limitează aria de interes a cercetătorului în ceea 
ce priveşte evidenţierea de noi şi seducătoare ipoteze de ordin exegetic. 
Prin situarea lui Eminescu la graniţa dintre romantism şi modernism, într-



SILVIU MIHĂILĂ 

120 
 

un punct terminus de criză, încercăm să deschidem opera poetului atît din 
perspectiva istoriei ideilor noastre literare cît şi a modelelor hermeneutice 
propuse. Poezia eminesciană credem că se dovedeşte a fi pe cît de ,,uşor” 
sau ,,comun” de citit - în spiritul lansat de către marea majoritate a 
exegeţilor - pe atît de nouă şi de revelatoare la un close reading; insolitul 
reiese tocmai din locurile comune, arhicunoscute, ,,trase la indigo” de 
către studiile de specialitate. Adică, de unde ne aşteptăm mai puţin să se 
întîmple. 

Figural şi indecidabil în Replici 
Voi urmări această ,,nonsuprapunere” – între ceea ce textul spune că 

face şi ceea ce dovedeşte prin construcţia sa - în poezia Replici (1871), pe 
care o consider emblematică din această perspectivă. Textul poetic denunţă, 
cu alte cuvinte, criza canonului romantic la Eminescu şi drept soluţie – 
despărţirea poetului de romantismul european major. Călin Teutişan vorbeşte 
despre ,,instaurarea convenţiei” (cf. Călin Teutişan, 2005: 79-129) la Mihai 
Eminescu, adică o construcţie a textului  poetic care naşte (falsa) impresie că 
s-ar încadra în totalitate sub auspiciile romantismului major, pentru că ,,prin 
criterii romanticii intenţionează să rezolve ruptura dintre subiect şi obiect, pe 
de-o parte, dintre eu şi lume, iar pe de altă parte, dintre conştient şi 
inconştient (teren pe care se aproprie cel mai mult de paradigma 
modernităţii).” (Ibidem: 88-89) Prin urmare, voi numi criza canonului 
romantic eminescian, în termenii lui Jacques Derrida, deconstrucţie prin care 
înţeleg: ,,o dinamizare a conceptelor în manieră nonhegeliană, adică sub 
forma unui pluralism în care contrariile coexistă complementar, fără a mai 
ajunge la momentul rezolvării logice prin sinteză […] practicînd o pedagogie 
a ambiguităţii.” (cf. Jacques Derrida, în Ioana Em. Petrescu, 2003: 28). Voi 
utiliza conceptele de figural şi indecidabil (pe care le voi defini pe parcursul 
analizei de text) specifice „deconstrucţiei” pentru a demonstra faptul că 
textul eminescian ,,se deconstruieşte” pentru a atinge un alt grad de 
actualitate, cu alte cuvinte, ,,nu mai găsim în text ceea ce plecasem să aflăm, 
pentru că textul nu face ceea ce promisese să facă.” (cf. Ioana Bot, 2008). 

Erotica este una dintre temele poeziei eminesciene cel mai des 
interpretată şi socotită, de cele mai multe ori, ,,tabu”, de ,,rezistenţă 
eminescologică”: ,,erotica a constituit unul dintre obiectele predilecte ale 
exegezei […] poetul nostru naţional se vedea consacrat şi comentat ca poet 
al naturii şi iubirii, mai îndrăgostit de iubire decît de femeie, căutător de 
absolut în dragoste […] tocmai din cauza acestei aparente limitări a 
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«sensului nou», considerăm că ea (erotica, n. n.) constituie un obiect cum nu 
se poate mai potrivit al unei recitiri cu mize polemice” (cf. Ioana Bot, 1999: 
19). 

Poezia Replici este construită după ,,reţetele” modelului romantic 
european, tema fiind iubirea, ilustrată de scena perechii îndrăgostite: „poezia 
eminesciană nu evită forma adresativă, confesivă, prin care personajul liric 
îşi comunică starea îndrăgostită iubitei” (cf. Călin Teutişan, 2005: 97). La o 
primă vedere, dialogul liric „cîntă” iubirea romantică într-un registru 
armonios, siropos, „ca la carte”, aşa cum cere romantismul major european: 
„în tonuri care amestecă nuanţele elegiei cu cele ale idilei se configurează 
[...] o imagine intimistă, în care cuplul îşi trăieşte cu o beatitudine uşor 
disperată sentimentul autosuficient, în izolare faţă de lume sau preluînd din 
aceasta doar elementele cosmice simbolice.” (Idem).  

Scena dialogului romantic este ilustrată de confesiunile de iubire ale 
îndrăgostiţilor: sub forma schimbului de replici, poezia pune în discuţie 
declararea iubirii în relaţie cu „cel de lîngă”, cu alteritatea. Construcţia 
simetrică a poeziei se bazează pe un paralelism al oglindirii: ,,poemul 
formulează o alchimie apolinică a amorului împărtăşit [şi, n. n.] se reflectă 
prin gestica ritualică a personajelor, în propriile sale oglinzi paralele, 
alcătuind astfel un construct artistic ale cărui graniţe transcend limitele 
mecanice ale paginii tipărite şi se instalează într-un spaţiu al infinitului” 
(Ibidem: 146). Încercarea de definire a „celuilalt”, a partenerului, a alterităţii, 
uzează de clişeele şi imaginarul romantic „bătătorit”, canonic în epocă, astfel 
încît, avem (falsa) impresie că textul nu ne spune nimic nou decît ceea ce 
ştiam deja şi că poezia eminesciană este cît se poate mai explicită şi 
previzibilă: adică, una presărată cu „ingredientele” specifice romantismului, 
înfăţişîndu-ne aceeaşi „poveste” languroasă, aşa cum sîntem obişnuiţi, într-
un registru al figurilor de stil şi al vocabularului sentimental, amoros, 
specific îndrăgostiţilor: „Tu eşti o undă, eu sînt o zare / Eu sînt un ţărmur, tu 
eşti o mare, / Tu eşti o noapte, eu sînt o stea- / Iubita mea.”  (Replici) Însă 
aşa cum observă Ioana Bot, la Eminescu „experimentul imaginarului poetic 
este mereu însoţit de experimentul limbajului poetic [...] astfel încît să pună 
la încercare limitele şi puterile limbajului poetic. Pentru a fi deplină, 
experienţă fiinţei îşi caută mereu o expresie în cuvîntul poetic, care să 
excedeze în vreun fel limitele rostirii inaugurate” (cf. Ioana Bot, 1999: 20). 
Întrebuinţînd exclusiv verbe la indicativ prezent, descrierea celor doi 
îndrăgostiţi de către fiecare în parte ,,se construieşte într-un regim al 
prezentificării, iar sub aspect retoric [forma fixă de trei versuri şi un vers 
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final sintetizator, de tip concluzie, n.n.] este un contrapunct pentru discursul 
privirii îndrăgostite şi, totodată, o tentativă de a submina valoarea de 
prezentificare a cuvîntului care descrie ceea ce vede subiectul, ceea ce vede 
fiecare jumătate a perechii în celălalt” (Ibidem: 28, 30). 

Prin încărcarea poeziei cu elementele de viziune romantică - tropi 
romantici ,,pitoreşti” şi o atmosferă visătoare, halucinatorie, încărcată de 
vrajă şi emoţie: „Tu eşti o ziuă, eu sînt un soare / Eu sînt un flutur, tu eşti o 
floare / Eu sînt un templu, tu eşti un zeu – / Iubitul meu.” (Replici) – pe care 
le... denunţă, textul oferă limbajului romantic posibilitatea de a fi reluat: 
„limba pare nu numai pusă la treabă, realizată, ci şi întoarsă la origini, 
restaurată într-o forţă primară de aprezentare, refăurită în semne noi” (cf. 
Laurent Jenny, 1999: 16). Astfel, figuralul - în termenii lui Laurent Jenny: 
,,procesul estetico-semantic care condiţionează readucerea discursului la 
puterea actualităţii” (Ibidem: 10) – se caracterizează la nivelul construcţiei 
poeziei Replici „printr-un paralelism neîntrerupt între acţiune şi cuvînt 
(înţeles întotdeauna ca logos, cuvîntul configurează spaţiul de rostire al 
figuralului [...] un asemenea tip de text pune împreună, în fragilitatea 
revelaţiei, al întîlnirii celor doi în pereche, puterea privirii de a accede la 
sens, «văzut» de fiecare din parteneri în celălalt, şi puterea cuvîntului 
(«îndrăgostit») de a exprima acest sens, încercîndu-le pe amîndouă” (cf. 
Ioana Bot, 1999: 21). 

Identitatea celor doi îndrăgostiţi rămîne incompletă, numirea/rostirea 
iubirii cere nerostitul, iar ambiguitatea caracterizărilor cere indecidabilul. 
Termen propus de Jacques Derrida, indecidabilele sînt „nuclee semantice 
care transcend opoziţiile filozofice (binare), conţinîndu-le totuşi într-o formă 
care interzice rezolvarea antinomiei prin sinteză dialectică [...] şi menţin 
limbajul în stare de nedeterminare, dezorganizîndu-l din interior prin 
ambiguitatea lor structurală [...] de tipul pharmakon: nici... nici; sau... sau; 
şi... şi)” (cf. Jacques Derrida, în Ioana Em. Petrescu, 2003: 68, 69). Definirea 
îndrăgostiţilor cere nerostitul, deoarece caracterizarea „celuilalt” este o 
încercare de ,,rostire pe jumătate”, parţială; în fond, a ceea ce nu se poate în 
întregime rosti, exprima, echivala sau cuantifica: iubirea. Deşi poezia se 
structurează pe întinderea a şase strofe – dintre care două aparţin dialogic 
iubitului, iar patru strofe aparţin rostirii iubitei – lectorul tot nu află cine este 
iubitul şi cine este iubita. Indecidabilul „nu va avea niciodată însuşiri proprii 
şi definibile” (cf.  Jacques Derrida, 1997: 101), de aceea, discursul celor doi 
îndrăgostiţi care se destăinuie şi se privesc „numeşte, alegoric, sensul de 
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«nenumit» […] prima caracteristică a acestei priviri ce se rosteşte este 
fundamentala ei ambiguitate” (cf. Ioana Bot, 1999: 28, 22). 

Şi pentru Carmen Vlad, la nivel tematic, textul poetic îmbracă 
„hainele” alegorice ale ambiguităţii numirii, „nuanţele” textului încercînd o 
rescriere poetică a raportului lingvistic dintre semnificat şi semnificant care 
„se instituie pe relaţia a două planuri fundamentale: planul conţinutului şi cel 
al expresiei, sau, altfel spus, pe relaţiile elementelor care semnifică cu 
elementele semnificate” (cf. Carmen Vlad, 1982: 103). Bazîndu-ne pe 
afirmaţiile lansate de Carmen Vlad, observăm că textul poetic propune o 
dublă posibilitate de decodificare a mesajului liric. Pe de-o parte, într-un cod 
exclusiv romantic şi, prin urmare, ,,elementele care semnifică” deducem că 
fac parte din inventarul imaginarului romantic, prin serii de comparaţii în 
corespondenţă uşor de ghicit la nivel tematic, a planului conţinutului: dacă 
iubitul e rege, iubita e regină ş. a. m. d. Pe de altă parte, „elementele 
semnificate” – la nivelul planului expresiei – sugerează un nou cod poetic de 
descifrare a textului liric, bazat, fără îndoială, pe tiparele poetice romantice 
(adică pe „elementele care semnifică”), dar pentru a anunţa o nouă 
„partitură” poetică: cea modernă.  

Imposibilitatea numirii/definirii partenerului se realizează printr-o 
serie de termeni exclusiv substantivali care alcătuiesc un portret indecidabil, 
de tipul şi… şi: iubitul este şi „zare” şi „ţărmur” şi „stea” şi „ziuă” şi „floare” 
şi „zeu” şi „stemă” şi „geniu” şi „rege” şi „lumină” şi „cînt”, iar iubita este şi 
„undă” şi „mare” şi „noapte” şi „soare” şi „fluture” şi „templu” şi „frunte” şi 
„problemă” şi „regină” şi „caos” şi „arpă”. „Elementele semnificate” 
construiesc, astfel, o imagine a fiecărui îndrăgostit în parte: ambiguă, slab 
conturată şi nedefinită în totalitate, adică suspendată.  

Simptomatică pentru „erotica eminesciană” ni se pare asocierea 
antinomică masculin-feminin, exemplificată în poezia Replici prin opoziţia 
„zi-noapte”, înscriindu-se, prin urmare, în registrul eroticii eminesciene 
tematizată de Edgar Papu: aproape-departe; şi care instituie, în termenii 
Ioanei Bot, imposibilitatea refacerii androginului platonician, drept urmare, 
imposibilitatea împlinirii iubirii, căci, dacă „apropierea înseamnă moarte, în 
schimb distanţa înseamnă nevoie de puntea ambiguă a rostirii, adică 
suferitoare înstrăinare de celălalt, pe care îl văd, îl recunosc ca jumătate a 
mea, dar care, astfel, nu sînt eu, pînă la care nu voi ajunge niciodată deplin, 
decît încetînd amîndoi să mai fim” (cf. Ioana Bot, 1999: 30): „O, tot ce-i 
mistic, iubite barde, / În acest suflet ce ţie-ţi arde, / Nimic nu e, nimic al 
meu / E tot al tău.” (Replici, s. n.). 
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În concluzie, credem că poezia eminesciană Replici ne oferă 
posibilitatea de a pune sub semnul întrebării apartenenţa lui la paradigma 
romantică, ceea ce ne îndreptăţeşte să îl privim pe Eminescu desprinzîndu-se 
de viziunea utopiei romantice, fiind, mai degrabă, un exponent al unei noi 
episteme. Limbajul eminescian riscă, doreşte să ajungă unde limba nu a mai 
ajuns, principala sa funcţie fiind inovarea stilistică, configurativă, ontologică 
etc., căci: „plasată la punctul de emergenţă a conştiinţei în lume, lirica se 
realizează în cuvînt, adică printr-o permanentă spargere a limitelor 
limbajului, pregătind limba pentru noile concepte prin care ea va asuma, în 
contul gîndirii umane, universul” (cf. Ioana Em. Petrescu, 2002: 10). 
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RUXANDRA NECHIFOR 
Doctorat I, Iaşi 

Seducătorul sau despre fascinaţia desfătării în celălalt 

Artă poetică, posedînd virtuţi prefaţiale, Aducînd cîntări mulţime 
se înscrie în dezvoltarea raporturilor tensionate creator-operă, creator-
text-receptor, Fiinţa lumii-lume-lumea ca text. Discursul poetic 
metaliterar privilegiază, în planul semantic, dimensiunea pragmatică a 
textului poetic, relaţia interpretului cu semnele, şi propune  un model de 
lectură.  Dincolo de interogaţiile neliniştitoare privind soarta propriei 
opere în lume, destinul ei supus interpretării, se întrezăreşte o 
problematică mai adîncă,  omniprezentă în creaţia eminesciană, aceea a 
limbii.  

Identică spiritului şi guvernînd gîndirea, determinînd-o să se 
dezvolte în măsura în care ea însăşi este activitate creatoare, energeia, 
limba, stăpîna noastră, este, în concepţia lui Eminescu, expresia unei 
naţiuni. „Însemnătate mare are limba asupra spiritului, […] ea-l acopere şi 
îl pătrunde. […] limba noastră veche trezeşte în suflet patimile vechi şi 
energia veche.[…]. Şi limba strămoşească e o muzică; şi ea ne 
atmosferizează cu alte timpuri, mai vrednice şi mai mari decît ticăloşia de 
azi, cu timpuri în care unul s-au făcut poporul şi una limba”.1 (Mihai 
Eminescu, 1989: 112-113) Prezentul ticăloşit are vina de a se fi îndepărtat 
de limbă, degradînd-o pînă la a deveni vehicul de comunicare, formă 
înşelătoare, îndepărtată de vocaţia originară, uitînd că în limbă se revelă 
Fiinţa, că abia prin ea i se „deschide omului fiinţarea ca fiinţare”: „limba 
este locul de adăpost al fiinţei”, iar „noi ajungem la fiinţare străbătînd 
neîncetat acest loc de adăpost”. (Martin Heidegger, 1995: 291) 
Contemporaneitatea ca ţintă a ironizărilor creatorului se constituie în pol 
al antitezei structurante în poezia Aducînd cîntări mulţime…, text ce 
reliefează concepţia despre literatură ca act esenţial de comunicare, prin 
interacţiunea autor-text-cititor, cu necesara observaţie că elementul de 

                                                 
 

1 Cf. de asemenea: „Limba românească […] este totodată organul prin care neamul 
[î]şi cunoaşte fiinţa sa proprie, organul prin care acest neam moşteneşte avutul 
intelectual şi istoric al strămoşilor lui”.(Mihai Eminescu, 1985: 333). 
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convergenţă, limba, se împlineşte diferit în raport cu aceste universuri 
semnificante. Creatorul se defineşte atît în relaţie cu limba dulce a firii, 
marcată de originaritate şi sacralitate,(în Codru şi salon: „Şi-a firii dulce 
limbă de el era-nţeleasă/ Şi îl împlea de cîntec, cum îl împlea de dor” 
(Mihai Eminescu, 2006: 528), cît şi în raport cu limba naţională, care se 
dovedeşte uneori neputincioasă în a semnifica. („Unde vei găsi cuvîntul/ 
Ce exprimă adevărul?” în Criticilor mei; în Îmbătrînit e sufletul din 
mine… „Un semn abia ce poate, ce distaină/ Din chinul nostru vorbe ce 
arăt?/ Neputincioase sînt semnele-orcare…/ Ce-arată faţa mărei ce-i în 
mare?”. În limbaj, spaţiu consacrat de intermediere, Fiinţa se deschide, îi 
adresează omului o chemare, lăsînd să survină adevărata locuire. „Căci de 
fapt limba este cea care vorbeşte. Omul vorbeşte abia atunci şi numai în 
măsura în care el vorbeşte din interiorul limbii, ascultînd vorbele pe care 
ea i le adresează.” (Martin Heidegger, 1995: 202). (În Preot şi filozof, 
această idee, a situării în interval, specifică poetului orfic, este exprimată 
astfel: „Noi sîntem de cei cu-auzul fin/ Şi pricepurăm şoapta misterului 
divin”). În limbă survine o desfătare proprie creatorului şi cititorului ca 
producător în măsura în care satisface nevoia de producere, de creaţie, ce 
este consubstanţială creativităţii divine. Păstrînd dimensiunea autentică a 
fiinţei, limba îi îngăduie omului să fie, îi oferă o aşezare. Lumea poetică 
întemeiată prin cuvîntul care adăposteşte este o altă lume, la rîndul ei o 
ofertă de locuire, ce i se deschide destinatarului. („Cine-ar fi oare umbra 
aceea argintie/ Ce vine la cîntarea-mi cînd cu o rugă-o-nvoc,/ Cînd 
provocaţi de arfă-mi răspund valuri o mie,/ În nopţi cînd pricep scrisul al 
stelelor de foc?” Povestea magului călător în stele). Creativitatea poetică 
vizează o instanţă receptoare capabilă să reducă distanţa dintre sine şi 
text, tocmai pentru că distanţa se poate converti în apropiere şi prin 
limbă. (În Urît şi sărăcie: „Iubit-am poate cîntul, voit-am a robi/ Cu el un 
suflet dulce, al meu întreg să fie, iar în Oricare cap îngust, apare 
imaginea cititorului colaborator, care conjugă lumea textului cu propria 
lume: „Cînd dulci-i ochi pe linii or s-alerge,/ Va cumpăni în iambi 
turnata limbă:/ Ici va mai pune, dincolo va şterge.// Atunci ea în lumea 
mea se plimbă, / Cu-a gîndurilor mele navă merge/ Şi al ei suflet pe al 
meu şi-l schimbă”). Ideea prefacerii de natură ontologică, a ieşirii din 
cercul finit înspre sacralitate prin creativitatea poetică ce se oferă ca 
spaţiu de aşezare fiinţei, este evidenţiată în aceasta arta poetică. Cititorul 
poate recupera sensurile originare, sacre, sarcina lor mitică, prin 
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actualizarea adecvată, prin înţelegere. Dar pentru a ajunge la o locuire 
adecvată în lume, acesta trebuie să înveţe să locuiască. Iar lumea ca 
aşezare a fiinţei umane în apropierea Fiinţei lumii ia naştere prin 
mijlocirea textului poetic: „Da, la voi se-ndreaptă cartea-mi,/ La voi 
inimi cu aripe./ Ah! lăsaţi ca să vă ducă/ Pe-altă  lume-n două clipe.” 
(Aducînd cîntări mulţime). Nu există o altă lume înainte de text. Abia 
prin text se instituie lumea. Dar numai un text care este el însuşi o lume 
poate institui o aşezare a fiinţei. Lumea textului, instituită prin cuvîntul 
creatorului, tocmai prin acesta îşi dobîndeşte relativa autonomie faţa de 
sursa sa. Textul nu este niciodată o limită2 în sensul marginii ori opreliştii 
care îngustează; limita textului este o promisiune de necontenite 
desfaceri, este o dez-mărginire prin limbă. Prin actul de producere, limba  
este fixată într-o limită ce întregeşte numai în dialog cu o altă fiinţă care 
pătrunde în limita proprie. Limita textului, mănunchi de posibilităţi, 
coincide astfel cu o realizare a sinelui. Înţelegerea textului presupune 
întotdeauna o înţelegere de sine: „[…] cel care pricepe un text […] nu s-a 
proiectat doar pe sine înţelegînd (verstehend) asupra unui sens – în efortul 
de a înţelege -, ci înţelegerea împlinită este cea care reprezintă starea unei 
noi libertăţi spirituale.” (Hans-Georg Gadamer, 2001: 200). Posibilităţile 
textului sînt posibilităţile cititorului: „Ah! lăsaţi ca să vă ducă/ Pe-altă 
lume-n două clipe”. Textul seduce, ia deoparte, separă două lumi calitativ 
opuse şi aşază pe alt temei fiinţa umană, în altă lume, dincolo de 
coordonatele lumii fenomenale. Textul ca seducere implică o 
transcendere a suficienţelor existenţiale înspre împlinirea posibilităţilor 

                                                 
 

2 Avem în vedere aici conceptul de limită definit de Heidegger: „Limita nu este 
locul în care încetează un lucru, ci, aşa cum au observat grecii, limita este locul din care 
un lucru îşi începe esenţa sa ( s.a.) […] Spaţiul este, prin esenţa sa, ceea ce este rînduit, 
ceea ce este introdus în limita sa. Ceea ce este rînduit este de fiecare dată îngăduit şi în 
felul acesta rostuit ( gefugt), adică strîns laolaltă prin intermediul unui loc[…]”  (Martin 
Heidegger, 1995: 185). În concepţia unui filosof român, „Limita nu este deci o limitaţie, 
ci deschidere(s.a.) către fiinţă, condiţia prealabilă a participării la a fi. […] Ceva trebuie 
mai întîi să sfîrşească, să fie gata, să-şi dobîndească limita ca semn al încheierii şi 
desăvîrşirii sale, pentru ca, apoi abia, să înceapă să fie. Trebuie ca mai întîi să se 
sfîrşească intrarea în limită, pentru ca să înceapă intrarea în fiinţă.” (Gabriel Liiceanu, 
2007: 214-215). 
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textului şi de sine, şi, în acelaşi timp, o disponibilitate a experimentării 
textului poetic cu efect transfigurator. „Lăsaţi ca să vă ducă…” 

Discursul poetic, circumscris unei instanţe cunoscătoare, îmbracă 
forma unui monolog adresat cu caracter paideic, prin care se relevă 
modalitatea particulară de înţelegere a creatorului orfic. Înţelegerea operei 
survine mereu ca o metamorfozare de sine prin dialogul cu creaţia, 
travaliu hermeneutic sub semnul limbii. Pătrunderea în lumea de 
semnificaţii întemeiată prin limbaj şi descifrarea semnelor poetice nu se 
pot realiza decît prin identificarea parţială a activităţii receptorului cu 
actul producerii, aşa cum „semnele din Cartea Lumii nu se lasă descifrate 
[…] decît în aceleaşi condiţii în care au fost încărcate de semnificaţie.” 
(Dumitru Irimia, 2005: 66). Recuperarea centrului semnificativ,  măsură a 
creativităţii poetice autentice, implică participare din partea cititorului şi 
nu se limitează la un simplu contact cu opera: „Or privi sub flori albastre/ 
Aste pagini citite”. Simbolizînd absolutul, semnul poetic flori albastre 
sugerează situarea actului lecturii în alte coordonate decît cele limitative 
ale existenţei obişnuite, în simultaneitatea dimensiunilor simbolice, 
pragmatice, semantice.  

Loc al stabilirii pactului cu cititorul, spaţiu privilegiat care 
imprimă ritmul întregii structuri, incipitul stă sub semnul unei 
atemporalităţi seducătoare, semnificată de verbul la gerunziu aducînd, 
sugestie a ieşirii, prin creaţie şi lectură, din determinarea temporală. 
Prima strofă descrie un triplu raport al fiinţei creatoare: cu posibilul 
germene al creaţiei, inconştientul plăsmuitor, care îşi caută o formă, cu 
propria operă, ca transpunere în formă, „în strai de purpură şi aur”,  şi cu 
cititorul, cel care încheie actul creaţiei. Interogaţia din finalul strofei 
„Cine caută la ele?” evidenţiază o conştiinţă lucidă, măcinată de soarta 
cîntărilor sale aduse în lume.  

Creatorul se autodefineşte nu atît ca plăsmuitor, ci ca unul care 
aduce cîntări: „Aducînd cîntări mulţime”, asumîndu-şi ipostaza de mediu, 
de intermediar între o lume şi altă lume. El este cel care aduce, adică face 
să fie ceea ce era numai latent, promisiune sacră a faptului de a fi. A 
aduce pe lume, adică a acomoda o existenţă cu alta, a plia un fel de a fi pe 
un altul, a transforma o frecvenţă tainică într-o dimensiune ontologică 
aparent comună unor indivizi ce aparţin aceleiaşi serii. Faptul acesta de 
acomodare, de a face să devină concordant cu o ordine de lucruri 
comprehensibilă fiinţei umane comportă un risc, anume de diminuare a  
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sensurilor aduse, adică făcute să fie.  Arta se situează   într-o stare de in 
statu nascendi, sugestie dată de verbul la gerunziu, aducînd. Provenit din 
latină, căci trebuie să avem în vedere stratul originar al cuvîntului, care 
păstrează dimensiunea sacră a faptului de a fi în lume, verbul a aduce 
apare cu sensurile: a trage la sine; a aduce, a cita; a determina, a 
îndemna, a împinge; a se lăsa convins. Termenii implică dialectica posibil 
– real, eul creator devenind mediul prin care posibilul se converteşte în 
fiind.3 Gravid cu posibilul, îl aruncă în lume sub forma cîntecului. Acest 
verb, a aduce,  se deschide unor sensuri adînci prin mijlocirea cotextului. 
Vecinătăţile îi determină sensul cvasi-filosofic. Cîntările sînt aduse dintr-
o patrie a spiritului, din lumea ascunsă a memoriei, geografie secretă, 
pentru a oferi desfătarea celuilalt. Substantivul cîntări aruncă o lumină 
nouă asupra verbului. Aflat între dimensiunea statică şi cea dinamică4, 
actualizată în context, verbul  implică alte trăsături semantice precum 
sublimare, transformarea materialului lingvistic în limbaj poetic, pînă a  
deveni doar muzică, în corelaţie cu imaginea muzicală a universului 
poetic eminescian. Creatorul trage la sine, adică închide în sine o lume 
întreaga, îşi asumă universul exterior sau cel mai adînc interior, într-o 
dinamică a creativităţii ce nu exclude selecţia sau participarea. Trage la 
sine lumea, se raportează la ea pentru a-i da un sens, pentru a preschimba 
cadrele nediferenţiate în semne, se învesteşte afectiv şi cognitiv, idee ce 
se regăseşte şi la Lucian Blaga, pentru care destinul omului implică 
existenţa în orizontul misterului şi pentru revelare (cf. Lucian Blaga, 
1944), două atitudini esenţiale care definesc raportul eu-univers şi eu-
lume, existenţa suficientă sieşi şi existenţa pentru sau întru alţii. (În 
Stihuitorul, Blaga exprimă acest raport cu fiinţa umană şi cu Fiinţa lumii 

                                                 
 

3 Cf. Al. Paleologu, 2007; „Posibilul reprezintă, ca să zic aşa, «girul ontologic»  al 
realului. Realul, ca existenţă-pentru-sine, se află faţă de posibil în contradicţie de tip 
hegelian; născut din plinătatea posibilului, din «graviditatea» acestuia, se întoarce 
împotrivă-i, negîndu-l ca generalitate.” (Alexandru Paleologu, 2003: 47). 

4 „Printre principiile care stau la baza structurii semantice a propoziţiilor, cel al 
oscilării dintre statica şi dinamica semantică actualizează tensiunea dintre denumire şi 
context „fiecare unitate de semnificaţie din propoziţie (cuvîntul, fraza) tinde, pe de o 
parte, să realizeze un raport direct cu realitatea pe care o desemnează, iar, pe de altă 
parte, este încătuşată în corelaţiile propoziţiei ca întreg  şi îşi realizează contactul cu 
realitatea numai prin intermediul acestui întreg.” (J. Murakovski, 1972: 210). 
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a cărei chemare numai poetul o poate auzi: „Chiar şi atunci cînd scriu 
stihuri originale/ nu fac decît să tălmăcesc. […] Numai astfel stihul are 
un temei/ să se-mplinească şi să fie floare. Traduc întotdeauna. Traduc/ 
în limba românească / un cîntec pe care inima mea / mi-l spune îngînat 
suav, în limba ei”. Lucian Blaga, 1986: 283). Căci ce altceva postulează 
această revelare a misterului dacă nu o alteritate capabilă să identifice 
pentru o ulterioară întărire a sinelui? Revelarea trebuie considerată în 
legătură cu un sine şi un altul. Am putea spune că există revelaţii 
nemijlocite, în genul celor care se oferă poeţilor şi sfinţilor, şi revelaţii de 
gradul al doilea, mijlocite prin actul creaţiei. Poetul se pătrunde de 
revelaţia care zguduie fiinţa, pentru a-i da o altă aşezare, şi, transfigurat, 
trece această nouă existenţă în operă. A revela înseamnă a oferi spre 
lectură semnele care exprimă adevărul, semne ce comunică direct 
adevăruri esenţiale, o coborîre a Fiinţei lumii concomitent cu o depăşire a 
cercului strîmt de către  fiinţa umană.  Revelaţiile sînt condiţionate de 
permanenta deschidere a fiinţei umane aşa cum textul preconizează un 
cititor care să-i vină în întîmpinare. Revelaţia nu-şi are sensul dacă nu 
înfloreşte în cineva, aşa cum textul nu este decît o virtualitate în absenţa 
lectorului. Revelaţia reprezintă punctul iniţial al numeroaselor 
reconfigurări ontologice, aşa cum textul iniţiază, odată  aruncat în lume, 
multiple lecturi, aventuri ale căutării sinelui. Nu numai că trage la sine 
misterele lumii, transfigurîndu-se prin revelarea oferită, dar poetul şi 
determină  transfigurarea celuilalt pe care îl poartă  cu sine, receptorul. 

Revelaţia, ca să rămînem pe linia deschisă de Blaga, dar putînd fi 
citită şi ca absolut, adevăr transcendental, nu poate fi asociată mulţumitor 
vreunui semnificant, căci în legătură cu poezia, semnele poetice nu mai 
sînt arbitrare, ci motivate. Limita creativităţii este dată de neputinţa limbii 
de a exprima adevărul. Umplînd vidurile semantice, aşa am putea 
interpreta cel de-al doilea vers, „Şi mai bune, şi mai rele”, ca expresie mai 
degrabă a rezultatului procesului semiotic decît al suficienţei creative/ 
creatoare. Creatorul îşi dezvoltă un alter-ego, care priveşte critic opera. 
Acest al doilea eu se raportează la opera terminată, aşa cum eul iniţial se 
raportează la opera care va fi să fie. Poate că variantele sînt dictate de 
acest al doilea eu, eul critic, care conţine la sfîrşitul operei atît pe primul, 
creatorul (în) absolut să-l numim, cît şi limba. Care dintre aceste euri 
poartă cititorul? Credem că relaţia de simultaneitate impusă de verbele 
aducînd şi mă întreb ne îndreptăţeşte să-l considerăm pe eul creator (în) 
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absolut purtătorul cititorului care oferă un sens actului creaţiei, cel 
determinat, îndemnat să devină una cu creatorul (să nu uităm că destinul 
omului este creaţia şi împlinirea operei – prin lectura creatoare - este un 
act de creaţie), aşa cum sugerează unul dintre sensurile verbului în latină 
discutate mai sus.  

Interogaţia din finalul strofei întîi, „Cine caută la ele?” 
declanşează ironia vehementă a creatorului împotriva prezentului, astă 
lume, incapabil să înţeleagă opera. Poetul refuză să corespundă 
orizontului lor de aşteptare, creează  un alt orizont, o altă lume 
echivalentă cu desfătarea-de-sine-prin-desfătarea-cu-altul (Robert Jauss, 
1983), efect purificator al receptării estetice. Jauss defineşte desfătarea 
estetică drept produs al balansului între „contemplarea dezinteresată şi 
participarea interesantă, formă a cunoaşterii de sine prin puterea de a se 
imagina într-o ipostază a alterităţii, facilitată de comportamentul 
estetic.[…] Definirea desfătării estetice ca desfătare-de-sine-în-
desfătarea-cu-Altul presupune […] o unitate primară între desfătarea 
comprehensivă şi înţelegerea ce se desfătă […]. În comportamentul 
estetic, subiectul se desfată întotdeauna şi cu altceva decît cu sine însuşi: 
el se cunoaşte pe sine în timp ce-şi însuşeşte o experienţă a sensului lumii, 
sens revelat atît prin propria activitate creatoare, cît şi prin receptarea 
experienţei Celuilalt […].” (Ibidem: 85). Creaţia eminesciană postulează 
un receptor capabil să construiască sensul prin dialogul cu structurile 
semnificante ale textului, identificîndu-se creatorului şi înţelegînd propria 
experienţă. Realizarea textului devine astfel o realizare de sine. 
Identificarea se produce atît la nivel ontic, în sensul anulării tranzitoriului 
şi al refuzului lumii ce se îndepărtează de Fiinţă, prin supralicitarea 
Voinţei, („Eu nu voi nimic, nimica,/ Decît pace, pace, pace”, respectiv, în 
planul receptorului, „Ochii cei cuminţi de fată/ Sau a junelui privire/ De 
visare ingrecată”, la care se adaugă „dorurile multe-ndefinite”, centru de 
iradiere semantică, expresie a dorinţei de a fi întru Fiinţă), cît  şi la 
nivelul producerii, marcată de raportul cu semnele Lumii/ semnele 
poetice („Şi dureri scînteietoare/ Şi tablouri înfocate/ Vor pătrunde 
tremurînde/ Aste suflete curate”). Opoziţia prezent-viitor corespunde 
raportului Voinţă – ascultare ca o voinţă docilă. Dacă prezentul se 
situează opozitiv faţă de lume, inversînd raportul cu Fiinţa, care astfel se 
refuză, închizîndu-se, viitorul se va aşeza în deschis prin voinţa esenţială, 
răsturnare a Voinţei, echivalentă cu docilitatea. (Martin Heidegger, 1995) 
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(„Toţi acei ce-n astă lume/ Vor ceva…mă lese-n pace/ Eu nu voi nimic, 
nimica”). Puritatea, refuzul exteriorităţii, scufundarea în sine devin  
condiţii esenţiale pentru restabilirea contactului cu Fiinţa, o pregătire 
pentru ascultarea ei prin limba în care aceasta se revelă. „Lăsaţi ca să vă 
ducă…” Prezentul se risipeşte în calcule menite să satisfacă Voinţa oarbă 
de a fi („Cată cei ce noaptea, ziua,/ Îşi muncesc sărmana minte –/ Plebea 
multă ştiutoare / Pentru pîne, pentru linte?”) sau Voinţa de putere („Sau 
cei ce păzesc cîntarul/ A dreptăţii, dragă Doamne, […] Sau acei care-şi 
pun osul/ Carul statului de-l mişcă?”). Pluralului dominant în 
construcţiile poetice menite să portretizeze fiinţele contemporane 
creatorului (domni, doamne) i se opune singularul fată, a junelui, care 
configurează viitorul, marcă a depăşirii acelui timp sustras fiinţării întru 
Fiinţă. Timpul acesta, al recuperării esenţiale, al re-întemeierii, este 
exprimat prin semne simboluri ale facerii: ochii, privirea, ca participare la 
actul creaţiei, ingrecată5 ca sugestie a genezei şi ca realizare de sine 
posibilă prin desfătarea în Altul. Aceeaşi dialectică spaţiu interior – 
experienţa producerii este reluată în penultima strofă prin sintagmele 
poetice dureri scînteietoare şi tablouri înfocate, cu sema comună lumină, 
prima ca semn al creatorului, a doua, imaginea păstrătoare a invizibilului 
în formă vizibilă, ca desfătare prin creaţia poetică autentică. 

Creaţia poetică, modalitate de cunoaştere semnificativă, rămîne o 
cale adecvată de recuperare a sacralităţii pierdute, alături de gîndire. (În 
Memento mori: „Din agheazima din lacul, ce te-nchină nemurirei,/ E o 
picătură-n vinul poeziei ş-a gîndirei,/ Dar o picătură numai”. 

                                                 
 

5 Sfîntul Vasile cel Mare, în cartea sa Exaimeron,  spune ca zidirea s-a facut  
„ingrecată” ca o femeie însărcinată în a  luna a noua, cu toate zidirile din ea, gata sa le 
dea viaţă.  
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GHEORGHIŢĂ RĂILEANU 
Anul II, Iaşi 

Istoria ca „avangardă” a reconvertirii estetice. Eminescu şi 
Camões 

Premisele poetice 
Purtînd imboldul timpului şi avînd o conştiinţă acută a devenirii 

umane, Eminescu poate fi considerat, şi în acest caz nu ne vom rezuma la a 
folosi sensuri denotative, un heractlitian sui generis. Modelul poetic la 
nivelul acestui spaţiu tematic constituie convingerea de la care pleacă 
această lucrare, cea a unjji model comparatist a două creaţii 
reprezentative observate din punctul de vedere al literaturizării şi al 
„rezolvărilor” estetice: Memento mori, respectiv capodopera creaţiei lui 
Camões, Lusiada; fără a considera că cei doi se raportează la istorie ca la 
hipersem, ne vom rezuma ca în cadrul acestui demers să analizăm din 
punct de vedere poetic istoria ca treaptă de insolitare din punct de vedere 
estetic, ce postulează pe cei doi poeţi ca adevărate conştiinţe ale devenirii, 
ce transformă faptul istoric (fie el cultural sau colectiv ) – cu ajutorul 
„patentei” estetice – în fapte ale dicţiunii literare. Acest proces de 
„alchimie” poetică trebuie observat într-o gradare evidentă urmărind 
etapele :fapt istoric – mythos (agent estetizant) – faptul poetic (cel al unei 
ţinute epopeice, cu o discursivitate a insolitării). Evident că această 
„avangardă” a istoriei în spaţiul estetic presupune şi o serie tematică 
întrucît aceasta poate fi scrutată dintr-o perspectiva ontologică şi asumată 
prin intermediul poeticităţii, fără a eluda că există şi o parte orientată 
axiologic, ce surprinde conştiinţa poetică în faţa trecerii inexorabile a 
timpului. 

Literaturizarea. Conştiinţa devenirii 
Pentru că în preliminariile discuţiei am adus în prim-plan 

problema unei conştiinţe „auctoriale” ce este părtaşa spectacolului istoric, 
în rîndurile următoare vom scruta referenţialitatea operei prin intermediul 
instanţei creatoare. Plecînd de la convingerea faptului că prin a scrie 
istorie, asumîndu-şi detaliul poeticităţii, instanţa artistică nu recuperează 
numai gestul primordial al creaţiei, ci opera sa devine un bun reflectant 
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din perspectiva unei „conştiinţe” a devenirii. La acest prim nivel al 
literaturizării vom invoca exemple cît se poate de exponenţiale. 
Contemplarea cu ochiul lucidităţii a realităţii istorice, aducînd întrucîtva 
aminte de scepticismul poetului, este surprinsă în cadrul poemului 
Memento mori. Este de prisos să amintim versurile de debut ale 
poemului, rezumîndu-ne, aşadar, la problemele acute ale conştiinţei 
devenirii. Visul se constituie ca un veritabil cadru al desfăşurării holistice 
a istoriei, însă ceea ce este simţit ca percutant este trecerea acesteia. Cu 
alte cuvinte, istoria se dovedeşte o bună diversiune a spectacolului 
temporal, de unde şi lungile interogaţii, aglomerate retoric: „Tu, ce în 
cîmpii de chaos semeni stele – sfînt şi mare.../ Tu, ce scrii mai dinainte a 
istoriei gîndire,/ Ce ţii bolţile tăriei să nu cadă-n risipire,/ Cine eşti?..”. 
Această călătorie în trecut lasă loc unor primeniri la nivel imagistic, ceea 
ce se constituie ca enigmă în schimb, fiind instanţa arheică, esenţa 
primordială, care prin a sa ubicuitate a regizat acest spectacol mundan. În 
acest sens, Ioana Em. Petrescu observa că „istoria umanităţii apare ca o 
succsesiune de interpretări mitice ale divinului, încorporate, fiecare într-o 
civilizaţie care se naşte odată cu mitul ei central şi moare în clipa cînd 
mitul îşi pierde valoarea activă, încetînd să mai reprezinte credinţa vie a 
unei epoci... Memento mori e o imagine a naşterii şi morţii miturilor, 
credinţelor, adică o meditaţie asupra încorporărilor spiritului în istorie.” 
(Ioana Em. Petrescu, 2001: 145). 

La polul celălalt, creaţia lui Camões propune o conştiinţă 
auctorială pentru care actul artistic nu se rezumă numai la ficţionalizare 
tipologică, dar şi la fidelitatea faţă de realitatate. Invocată în varii rînduri 
de poet (în orice caz, adevărul, la nivel literar, rămîne o noţiune de 
negociat). Debutul în maniera virgiliană – „Cînt armele şi pe bărbaţii 
care,/ Din ţărmii apusenei Lusitanii…” – nu scapă din vedere invocarea 
muzelor – „Pălească tot ce cînta vechea muză/ Alt cîntec, mai înalt, să se 
auză!”, imprimînd versului o notă mesianică, în care onestitatea îşi cere 
mereu tributul: „Ascultă! Cu scorneala şi minciuna/ Eu nu le-oi ţese 
faptelor podoabe/ Cum muzele străine fac într-una,/ Apururi fuduliei 
sterpe roabe! Pe lîngă adevăr, întotdeauna,/ Rămîn şi visele-ndrăzneţe 
slabe”. Dacă Eminescu propune un model de viziune ascendent prin 
raportarea interogativă la instanţa arheică, la nivelul concepţiei lui 
Camões modelul este unul imanentist, constituindu-se drept o replică vie 
în faţa cuvîntului ce mistifica istoria. Şi dacă tot am vorbit despre această 
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fidelitate faţă de faptic, vom invoca cele spuse de Raluca Eminescu, care 
afirma că: „opera lui Camões răspunde pozitiv la o lectură de-a lungul 
izotopiei pledoarie pentru realism” (Raluca Eminescu, 1979: 25). 

În seria aceloraşi izotopii de lectură trebuie amintite acele versuri 
cu încărcătura aforistică şi care planează axiologic asupra discursului. 
Evident ca si acestea sînt tributare aceleiaşi conştiinţe, care modelează 
înţelesul istoric prin lecţia zădărniciei. O simplă privire asupra structurii 
poemului Memento mori este imperios necesară în expunere, căci fiecare 
tablou al civilizaţiilor este secondat de asemenea reflecţii: „Sau ghicit-aţi 
vreodată, ce socoate-un mîndru soare,/ Cînd c-o rază de gîndire ţine lumi 
ca să nu sboare,/ Să nu piard-a lor cărare, să nu cadă-n infinit?”, care 
finalmente postulează ideea caducităţii, viata nefiind altceva decît un 
simplu element al ecuaţiei neantului: „La nimic reduce moartea cifra 
vieţii cea obscură”. La nivelul textului, instanţa referenţială asigură o 
comunicare implicită cu instanţa naratarială, discursul poetic mizînd fie 
pe adresările directe, fie pe utilizarea formelor pronominale/verbale de 
persoana întîi plural sugerîndu-se o implicare afectivă şi implicit trăirea la 
unison a sentimentului zădărniciei: „Dar mai ştii?... N-auzim noaptea 
armonia din pleiade?/ Ştim de nu trăim pe-o lume, ce pe nesimţite cade?/ 
Oceanele-nfinirei o cîntare-mi par’ c-ascult/ Nu simţim lumea pătrunsă 
de-o durere lungă, vană?/ Poate urmează-arfei antice suspinare aeriană,/ 
Poate că în vai de chaos ne-am pierdut de mult… de mult”. 

Daca premisele acestei literaturizări le-am identificat în conştiinţa 
devenirii asumată poetic, un rol esenţial îi va avea reflexul gîndirii. 
Astfel, în Memento mori conştiinţa ordonatoare este scindată între 
realitate şi „universul liber al gîndirii” (Ioana Em. Petrescu, 2001: 143) ce 
decurge din cele două cadre existenţiale: prima , „lumea cea aievea”, în 
care „gîndirea este angajata în acţiune (şi, ca atare, supusă eroziunii şi 
înstrăinării în timpul istoric)” (Ibidem), şi respectiv „lumea-nchipuirii” în 
care gîndirea este autonomă, lipsită de orice fel de constrîngere, lume în 
care se află matricea onirică: „Una-i lumea închipuirii cu-a ei visuri 
fericite/ Alta-i lumea cea aievea, unde cu sudori muncite/ Te încerci a 
stoarce lapte din stîncei coaste seci;/ Una-i lumea închipuirii cu-a ei 
mîndre flori de aur,/ Alta unde cerci viaţa s-o-ntocmeşti precum un faur/ 
Cearc-a da fierului aspru forma cugetării reci”. În ceea ce priveşte 
paradigma reflecţiei camõesiene, aceasta marchează „prezenteismul”, 
dezamăgitor în a sa manifestare, de unde şi raportarea la trecut ca la vîrsta 
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arcadică. Dincolo de această percepţie a realităţii istorice, un element ce-l 
aşază în complementaritate cu Eminescu îl constituie sentimentul 
dramatic al fiinţei, datorat finitudinii sale. Asa cum observa şi Raluca 
Eminescu, există „o perspectivă gravă şi solemna, a fiinţei umane 
angajată profund în realitate şi cu conştiinţa lucidă a iminenţei limitei 
tragice” (Raluca Eminescu, 1979: 25). 

Rezumînd sub forma unei concluzii provizorii, putem afirma că la 
acest nivel al literaturizării, creaţia literară prezintă un dublu sens, istoriei 
fiindu-i coextensive pe de o parte dicţiunea „onestă” în cazul lui Camões 
şi, pe de altă parte, în cazul poemului eminescian, o discursivitate în care 
istoria şi diacronismul civilizaţiilor pe care îi implică lasă loc unei 
meditaţii profunde asupra sensurilor ultime ale existenţei, alimentate 
mereu de prezenţa sentimentului morţii. La nivel poetic, actualizarea 
instanţei referenţiale o putem accepta drept o dialectică, în spiritul 
soluţiilor poetice/poietice oferite de Irina Mavrodin: „Eul creator ca agent 
al unui text-operă ce se poate enunţa la infinit… se postulează ca eu mitic. 
Acelaşi eu creator însă ...o face de fiecare dată cu o specificare istorică 
ipostaziată ca variabila unui invariant, este un eu ce se înscrie într-un mod 
specific în istorie, realizîndu-se doar în ea şi în funcţie de ea” (Irina 
Mavrodin, 1982: 124). 

Istorie versus „soluţii” estetice 
Ultima parte a lucrării am rezervat-o „arhitecturilor” tematice şi 

discursive ce orientează materialul spre o „rezolvare” estetică. Discuţiile 
pe marginea acestui subiect vor avea în vedere procedeele poietice, 
insolitarea unor fragmente textuale în raport cu ansamblul discursiv, toate 
acestea fiind conjugate, acolo unde este necesar, cu „glosări” de natură 
stilistică. 

Constituţia discursivă a textelor în discuţie este marcată de două 
opţiuni estetice care sînt complementare, punînd în valoare istoria sub 
modalităţile estetice. Modelul discuţiei va pleca de la istorie ca realitate 
ancorată în dimensiunea ontologică, cu alte cuvinte modelul prim fiind 
unul susceptibil de lipsa unui vector estetic. În primul rînd trebuie luate în 
considerare două aspecte: realizarea artistică şi obstinaţia creatorului de a 
„închide” în opera adevărul vieţii (aşa cum am arătat în cazul lui 
Camões). Propunînd un halou istoric al culturilor şi civilizaţiilor, textul 
eminescian reflectă la modul specular un element paratextual, şi anume 
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Panorama deşertăciunilor. Trecînd de simpla comunicare liminară la 
nivel artistic, această panoramă lasă loc reflecţiei, implicit subiectivităţii, 
acest lucru antrenînd în textura operei o serie de elemente – catalizatori ai 
imaginarului textual: propunînd o incursiune onirică, ca expresie a unei 
gîndiri ce a abdicat de la existenţă, întregul discurs apare în faţa lectorului 
sub forma unui teatru „circular” ce se desfăşoară conform aceluiaşi 
scenariu. Această gradare într-o maniera spectaculară lasă loc unui 
registru mitologic, ce se dovedeşte cardinal pentru ambele opere. 
Discursul ia o formă exemplară, măreaţă, versul fiind caracterizat de o 
stilistica de mare amplitudine: „dicţiune” retorică („Babilon, cetate 
mîndră cît o ţară, o cetate/ Cu muri lungi cît patru zile,/ Cu o mare de 
palate/ Şi pe ziduri uriaşe mari grădini suite-n nori”) înţesată de 
comparaţii şi hiperbole de o largă respiraţie, astfel încît datele cronotopice 
iau dimensiuni cosmice. Acest retorism amplu care aduce în scenă 
măreţia civilizaţiilor lasă loc ideei ireconciliabile a morţii şi a zădărniciei 
lucrurilor, idee marcată stilistic fie de invocaţia retorică, fie de versuri cu 
încărcătură apoftegmatică: „Ce-i lipsea lui oare-n lume chiar ca 
Dumnezeu sa fie?/ Ar fi fost Dumnezeu însuşi, dacă-dacă nu murea”. 
„Grămezile de piatră”, „risipirea” seminţiilor stau astfel la capătul unui 
„racord” simbolic ce fixează acelaşi scenariu al vîrstei solare şi al 
decăderii. 

Daca în cazul poemului Memento mori invocarea mitologiei lasă 
loc unei interesante interpretări, tema amurgului unor civilizaţii ce 
antrenează şi amurgul unei credinţe, şi în cazul Luisiadei mitologicul are 
un resort estetic bine definit, reuşind să creeze o serie de sensuri mobile. 
Mai mult decît atît, mitologicul salvează estetic opera în discuţie, fără de 
care „poemul nu ar fi decît o secvenţă de episoade şi tablouri 
dezarticulate” (António Jose Saraiva, 1979: 77). Opera în sine nu mizează 
pe faptele eroice, nu postulează propriu-zis eroul civilizator şi nu se 
încadrează  în sfera unor scrieri ca cele ale lui Homer sau Vergilius. 
Mizînd pe o latura umanistică şi în acelaşi timp profund umană, epopeea 
este o „uvertură” marină prin care personajele îşi împlinesc destinele. De 
altfel Jose António Saraiva identifica în construcţia textuală „intriga 
mitologică”, cea care va determina întreaga desfăşurare epică. Monotonia 
firului epic va fi salvată de aceleaşi intervenţii mitologice care vor crea 
insolitările la nivelul textului, un caz exemplar fiind Cîntul al X-lea, cînd 
marinarii ajung pe o adevărată insulă arcadică, locuită de zeităţi feminine. 



GHEORGHIŢĂ RĂILEANU 

140 
 

Adevărul istoric, aşa cum am obsevat, rămîne o noţiune de negociat, căci 
miza unei creaţii literare nu e o simplă unificare cronicărească, ci însăşi 
asumarea unei noi lumi modelate şi guvernate după principiile poetice. 
Ceea ce ar trece la o primă analiză este tocmai imaginea poporului 
lusitan, căci opera în sine nu-şi propune statuarea eroică a unui personaj, 
ci ridicarea prin poezie a unui întreg popor: „Aceasta-mi este Patria 
iubită!.../ Şi, dacă-o fi să o revăd cu bine-/..Aceasta-i Lusitania slăvită!”. 
În procesul poeticităţii, tematica istorică este aşadar condiţionată de 
mitologie, cadrul epopeic emanînd multiple sensuri: de la imaginile 
vernaculare (specificul lusitan), pînă la motivul călătoriei ca paradigmă a 
cunoaşterii şi formării, problematica religioasă, toate acestea tributare 
unor înalte valori umaniste pe care epoca renascentistă le-a afirmat. 
„Opera este produsul realităţii, dar operaţia de extragere este complicată 
şi subtilă, şi materia nu-şi determină nemijlocit forma de nemurire. 
Cuvîntul decisiv revine poziţiei obiectivului privitor, atitudinii artistului 
care îşi redistribuie materia brută a realităţii. O perspectivă o presupune 
însă pe cealaltă, chiar dacă nu se actualizează amîndouă întotdeauna, şi 
seriozitatea angajării uneia îngăduie degajarea celeilalte” (Raluca 
Eminescu, 1979: 25). 
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MIHAELA BLÎNDU, LUOANA MUNTEAN 
Anul I, Suceava 

O „poetică a atmosferei” în  Şi era ploaie cu senin 

„Atmosfera – scria Mariana Neţ- este un set ierarhizat de trăsături 
pe care agentul uman se aşteaptă să le regăsească într-un anumit univers 
circumscris spaţio-temporal, ale cărui date le cunoaşte dinainte.(…) 
trăirea se proiectează asupra percepţiei directe, a conştientizării şi astfel 
apare atmosfera.(…) Pe tot parcursul său, textul de atmosferă îi 
actualizează receptorului, printr-o serie de semnale, de procedee şi de 
mărci, «o convenţie instituţionalizată» în legătură cu un univers 
circumscris spaţio-temporal şi mai ales afectiv”. (Mariana Net, 1989: 17-
18). 

Interpretarea noastră va încerca să urmărească modul în care 
atmosfera interioară, sufletească a celui care enunţă, intră în consonanţă 
cu atmosfera exterioară, atmosfera „meteorologică” a universului enunţat. 

„Şi era ploaie cu senin/ Senin cu ploaie…” 
Această ramă textuală care deschide şi închide poemul, adevărat 

focar semantic şi cheie de pătrundere către sensul global al textului, este 
formată din: 

un şi discursiv care pare a relaţiona spaţiul lumii cu spaţiul textual, 
pentru că trăirile celui care enunţă depăşesc spaţiul enunţiativ ca fragment 
scris al experienţei; 

verbul predicativ a fi la imperfect, care, păstrînd trăsătura 
semantică fundamentală, durativitate, o anulează pe cea care s-ar putea 
numi „antecedentă faţă de momentul vorbirii”. Imperfectul acesta are 
valoare de „prezent al inactualului”. „Centrul şi timpul general sau neutru 
al planului inactual – scria Eugeniu Coşeriu-e în toate limbile romanice 
imperfectul, care nu este, deci, un adevărat timp al trecutului, ci mai 
degrabă un fel de prezent al inactualului”. (Eugeniu Coseriu, 2009: 347). 
El intră într-o relaţie  de echivalenţă temporală cu celelalte verbe, aflate la 
prezent şi, prin semul „durativitate”, cu cele două gerunzii. Relaţia de 
echivalenţă semantică este  valabilă şi cu verbele la perfect compus şi 
imperfect din variantă. 
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o sintagmă cu funcţie de subiect, formată dintr-un continuum 
textual izotopic (o conversie bazată pe anadiploză concatenată) care îşi 
contopeşte semantic componentele divergente într-un întreg. 

Desemnarea are în vedere fenomenul meteorologic numit în 
limbajul familiar „ploaie cu soare” („plouă cu soare”) caracterizat de 
concomitenţa celor două fenomene atmosferice („plouă, deşi e senin şi 
soarele străluceşte pe cer”). 

Ambiguităţii atmosferice îi poate corespunde o ambiguitate, o 
incertitudine sufletească dată de bucuriile şi tristeţile vieţii. 

Starea de ambiguitate este creată de multiple izotopii: vremea  
incertă („ploaie cu senin/ Senin cu ploaie”), anotimpul incert (sfîrşit de 
primăvară, început de vară, cînd înfloresc salcîmii), regimul diurn al 
imaginii amalgamat cu cel nocturn („soare scînteind” vs. „dalba sară”), 
prezenţa epitetului sinestezic (gustativ+olfactiv) „dulce miros” şi a celui 
oximoronic „dalba sară”, concomitenţa elementelor primordiale apă şi foc 
(„soare scînteind”, „apă şiroind”). 

Verbul la imperfect  cu valoare de prezent confirmă faptul că 
„mişcarea introdusă de imperfect are o trăsătura lentă, contemplată (sau 
supusă contemplării), vizualizată.” (Dumitru Irimia, 1999: 232), 
caracteristică evidentă în textul descriptiv care urmează:  

„Şi era ploaie cu senin 
Senin cu ploaie, 
Salcîmii ramurile-nclin 
Şi le îndoaie. 
 
Acuma toţi ei înfloresc 
De primăvară 
Ş-un dulce miros răspîndesc 
În dalba sară. 
 
Un mîndru soare scînteind  
Pe bolta-albastră 
El bate ploaia şiroind 
Pe-a ta fereastră. 
 
Paralelismul perfect între cele două atmosfere este rupt în 

momentul în care iubita „apare” sau este „văzută” (variantă). Apariţia 
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iubitei face să dispară atmosfera de ambiguitate şi incertitudine, iar 
atmosfera sufletească devine una de „sărbătoare”:  Pîn’ te-am văzut pe al 
meu piept/ O dulce floare/ De-atuncea sufletu-mi, deştept/ E-n sărbătoare 
(variantă). 

Textul eminescian pare a exemplifica cel de-al patrulea tip de 
ambiguitate descris de William Empson, în care „semnificaţiile 
alternative se combină pentru a clarifica o stare de spirit complicată a 
autorului”. 

 
Caracterul poliizotopic al textului se menţine şi în a doua sa parte, 

după momentul apariţiei iubitei. Printr-o lectură tabulară: „floarea 
salcîmilor”- „dalba sară” – „haina albă”, „albe straie” (variantă), mişcarea 
lentă introdusă de imperfect se menţine: „şi-n haină albă  tu apari/ Cu 
pasuri line”. Semnul poetic „văpaie” prezent în  ambele variante „adaugă 
întotdeauna conotaţia intensităţii (unei trăiri sau unei manifestări) şi, 
atunci cînd sensurile lui se dezvoltă în relaţie cu  exterioritatea, conotaţia 
îşi are originea în interioritatea tensionată a fiinţei”. Focul solar („soare 
scînteind”) se conservă metamorfozîndu-se în văpaia privirii. Focul 
învinge apa, văpaia privirii fiind imaginea finală dinaintea „ramei” 
textuale care închide poemul. 
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RAMONA-MARIA HORODNIC 
Doctorat I, Iaşi 

Poetul orfic – expresie a situării eului eminescian între 
 Fiinţa lumii şi lume 

 „Cînd magii au purces după o stea,  
Tu le vorbeai – şi se putea.”  

 (Tudor Arghezi, Psalm) 
 

„– Am auzit că unii, dimpotrivă, îşi oblonesc porii”. (Marin Sorescu, Iona) 
 

 
Suportînd, timp de un secol, interpretări dintre cele mai diverse 

(de la situarea ei între „poeziile publicabile în mod fragmentar” (I. 
Oprişan, 2008: 149) şi mutilarea, în acelaşi an, 1912, a textului de către 
Constanţa Marinescu-Moscu, la considerarea ei drept „cea mai autentică 
mărturie lirică a ceea ce vom numi «religiozitatea» eminesciană”, (Rosa 
Del Conte, 2003: 103), postuma Dumnezeu şi om interesează, în lucrarea 
de faţă, mai ales ca expresie a crezului artistic eminescian, fapt ce permite 
raportarea ei la texte ce şi-au consacrat deja statutul de ars poetica, 
precum Epigonii, Luceafărul sau Demonism. Perspectiva din care 
abordăm textul este predominant poetică, dar, acolo unde textul a cerut-o, 
am avut în vedere şi dimensiunea teologică.  

Construit pe baza antitezei trecut-prezent, textul Dumnezeu şi om 
are ca punct de plecare concepţia eminesciană cu privire la existenţa şi 
manifestarea în lume a comuniunii dintre Divinitate şi umanitate, 
comuniune pe care poetul o percepe ca realizîndu-se, începînd de la 
căderea lui Adam, de cele mai multe ori mijlocit, prin „semne” pe care 
fiinţa umană trebuie să le descifreze. Poezia devine astfel loc al revelării 
esenţei divine în lume, iar poetul, intermediar între Dumnezeu şi om. În 
acest sens, titlul poate fi perceput şi ca expresie a celor două firi ale 
Dumnezeirii (firea umană şi firea dumnezeiască), şi ca semn al 
îndepărtării artistului contemporan de Absolut, fapt care îl situează în 
antiteză cu adevăratul creator. În interiorul raportului om-Univers, poetul 
se individualizează prin aceea că, fiind creator de lumi, devine 
consubstanţial cu Divinitatea. Dimensiunea orfică a artistului constă 
îndeosebi în deschiderea spre Absolut şi capacitatea de a seduce, prin 
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cîntec, lumea: „Poeţii, filozofii unei naţiuni presupun în cîntec şi cuget 
înălţimile cerului şi le comunică naţiunilor respective1”, afirmă Eminescu 
în Geniu pustiu (Mihai Eminescu, 1977: 180). 

Două sînt semnele poetice în jurul cărora ne vom construi 
argumentaţia: steaua şi ieroglifa. Termenul „stea” se constituie în text ca 
semn poetic pentru Absolut. Bătrînul mag – ipostază a poetului – devine 
astfel intermediar între lume şi Divinitate: „Dar un mag bătrîn ca lumea îi 
adună şi le spune/ C-un gînd nou se naşte-n oameni, mai puternic şi mai 
mare/ Decît toate pîn-acuma. Şi o stea strălucitoare/ Arde-n cer arătînd 
calea la a evului minune”. Prin dubla determinare, verbul „spune” 
situează actul rostirii între „gîndul nou” şi lume, pe de o parte, între 
„gîndul nou” şi „stea”, pe de altă parte. Cea din urmă consideraţie se 
susţine prin raportul sintactic (subordonare consecutivă) în care cele două 
enunţuri se situează prin elementul relaţional „şi” („le spune ... Şi o stea 
strălucitoare arde...”) – prin cuvînt, magul nu aduce doar „bunăvestirea”, 
ci, mai ales, determină manifestarea în lume a sacrului, epifania. Din 
aceeaşi perspectivă pot fi citite şi versurile din Epigonii: „Rămîneţi dară 
cu bine, sînte firi vizionare,/Ce făceaţi valul să cînte, ce puneaţi steaua 
să zboare”, versuri în care latura orfică a poetului este şi mai clar 
evidenţiată. Eminescu intuieşte perfect faptul că poetul nu este decît un 
instrument prin care Fiinţa supremă, pe de o parte, limba, pe de altă parte, 
se manifestă2 în lume. „Nu noi sîntem stăpînii limbii, ci limba e stăpîna 
noastră”, susţine Eminescu într-unul dintre articolele sale fundamentale. 
Adevăratul creator recunoaşte şi oferă cuvintelor posibilitatea de a 
semnifica; de aici, sensul activ, dinamic al verbelor „să cînte” şi „să 
zboare”. În poezia Demonism, poetul orfic ia forma unui înger, „cel mai 
blînd”, ce stă la picioarele bătrînului zeu: „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”. 
Revenind la Dumnezeu şi om, termenul „stea” reapare cu aceeaşi 

                                                 
 

1 Poate nu întîmplător, ideea apare şi în Noul Testament, Fapt. 17.28: „(...) ei să 
caute pe Dumnezeu, doar L-ar pipăi şi L-ar găsi, deşi nu e departe de fiecare dintre noi. 
Căci în El ne mişcăm şi sîntem, precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: căci ai Lui 
neam şi sîntem” (Biblia sau Sfînta Scriptură, 1982) (subl. n.). 

2 Vezi şi Wilhelm von Humboldt, 2008: 82: „Limba însăşi nu este un act (ergon), 
ci o activitate (energeia)”. 
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semnificaţie, în enunţul referitor la păstori: „Povestind poveşti bătrîne, au 
văzut păstorii steaua”. Gerunziul „povestind” nu funcţionează ca simplu 
complement circumstanţial de timp, ci mai degrabă ca unul condiţional/ 
cauzal: o nouă motivaţie pentru funcţia poetică a limbajului. 

Ca imperativ al putinţei de a accede la Adevăr se găseşte, la 
Eminescu, nu condiţia socială (vezi şi Preot şi filozof), ci voinţa, aspiraţia 
fiinţei umane către dumnezeire3. Crezul estetic eminescian se identifică 
aşadar cu crezul religios, mărcile nedesăvîrşirii lumeşti („trăsuri greoaie, 
seci”, „faţa mică şi urîtă”, „gravura grosolană”) devenind indicatori 
pentru „sufletul cel vergin”. Preocupările filosofice, precum şi cele pentru 
identitatea şi unitatea neamului („Regii duc în pace-adîncă a popoarelor 
destine/ Închinînd înţelepciunei viaţa lor cea trecătoare.”), deschiderea 
pe care magii o au spre „citirea” Universului, simplitatea ca expresie a 
situării în sacru şi accesul la limba adamică („poveşti bătrîne”), sînt 
trăsături definitorii ale fiinţei umane ce răspunde chemării la 
îndumnezeire4. Cu toate acestea, prima apariţie în text a termenului 
„stea”, însoţită de atributul „strălucitoare”, subliniază, alături de 
prezentul verbal „arde”, caracterul ei de reper universal. Acelaşi este şi 
sensul verbului „adună” din enunţul: „Dar un mag bătrîn ca lumea îi 
adună şi le spune”. Dezamăgirea privind soarta în lume a „născutului” e 
implicită în succesiunea de interogaţii retorice („Fi-va visul omenirei 
grămădit într-o fiinţă?/ Fi-va braţul care şterge-a omenirei neputinţă/ 
Ori izvorul cel de taină a luminii-adevărate?”), dar accentuează cu atît 
mai mult capacitatea poetului de a pătrunde înţelesurile divine, mai bine 
zis, consubstanţialitatea sa cu Divinitatea. În antiteză, gîndirea ce „se 

                                                 
 

3 „Persoana-Ipostasul în Fiinţa Dumnezeiască nu poate fi un principiu limitativ. Iar 
în fiinţa noastră făcută, ipostasul este principiul care primeşte în sine nemărginirea. 
Înaintea duhului nostru ipostatic-personal, în hotarele Pămîntului, avem o sarcină: a 
răzbi prin peretele vremii şi a depăşi pragul întinderii. (...) Astfel duhul omului, păşind în 
lumea veciniciei lui Dumnezeu, este cutremurat de măreţia viziunii ce se deschide 
înaintea lui. (...) Omul, ca duh ipostatic, ţine de fiinţialitatea vecinică” (Arhimandritul 
Sofronie, 2005: 271-272). 

4„În legăturile noastre personale cu Dumnezeul nostru Personal – nimic nu se 
săvîrşeşte după voinţa unei singure părţi, ci întotdeauna este de faţă împreună-glăsuirea, 
împreună-lucrarea (συεργία): împreunarea a două voiri – a lui Dumnezeu şi a omului” 
(Arhimandritul Sofronie, 2005: 379). 
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aprinde ca şi focul cel de paie” şi delicateţea nu sînt de ajuns, „artistul”, a 
cărui inimă „deşartă mîna-i fină n-o urmează”, „mînjind” „cerul cu 
„stele” (Epigonii). Alături de semnificaţia verbului, utilizarea, în forma 
de plural, a termenului „stea” subliniază tocmai coborîrea în profan, 
înlocuirea Absolutului cu idoli mundani: „Azi artistul te concepe ca pe-un 
rege-n tronul său/ (...)Şi în ochiul lui cuminte tu eşti om – nu Dumnezeu”. 
Este, de altfel, ultimul şi cel mai puternic argument pe care mai-marii 
Sinedriului îl adresează lui Pilat la judecata Fiului Omului. În Epigonii, 
abandonarea sacrului este subliniată atît de construcţia articulată 
„Dumnezeul nostru”, precum şi de termenul comparativ „umbră”.  

Cu siguranţă, termenul „stea” se îmbogăţeşte semantic prin 
raportare la poemul Luceafărul. Adresîndu-se Demiurgului, acesta se 
foloseşte de apelativul „Părinte”, şi-n unele variante Hyperion este numit 
chiar „a treia parte” din Creator, fapt ce îl determină pe profesorul 
Dumitru Irimia să afirme că Luceafărul semnifică mai mult decît o stea, 
fie ea şi cea mai strălucitoare. Pe ultima filă a Cărţii Sfinte găsim 
următoarea frază: „Eu, Iisus (...) sînt rădăcina şi odrasla lui David, steaua 
care străluceşte dimineaţa” (Apoc. 22. 16). Privind astfel lucrurile, 
versurile din Dumnezeu şi om: „Dar pe pagina din urmă, în trăsuri 
greoaie, seci,/ Te-am văzut născut în paie...”, nu par o simplă coincidenţă, 
deşi este puţin probabil ca Eminescu să fi avut în vedere sensul literal al 
construcţiei „din urmă”. 

Semn poetic pentru Fiinţa supremă este prin excelenţă, în textul 
Dumnezeu şi om, ieroglifa. Semn sacru, aceasta dezvăluie şi ascunde 
totodată Fiinţa. Între Firea umană a Creatorului şi Firea dumnezeiască, 
ieroglifa îndeplineşte rolul de catapeteasmă: fiinţa umană are, în 
principiu, acces la Divinitate, dar numai parţial: „Duhul cel făcut (omul) 
nu poate de sine ajunge la acest Adevăr, însă, chip fiind al lui Dumnezeu, 
el are putinţa de a întrevedea (a postula) ceva despre Adevăr, dar nu mai 
mult. Cunoaşterea fiinţială a Adevărului ni se dă ca dar al dragostei 
Făcătorului pentru făptura înţelegătoare”. În acest sens, Rosa Del Conte 
consideră poezia Dumnezeu şi om drept „cea mai autentică mărturie lirică 
a ceea ce vom numi «religiozitatea» eminesciană”. Semnificaţia ieroglifei 
trimite către Cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi, Hristos, a Cărei 
dumnezeire a rămas ascunsă fiinţei umane, chiar în şi după întrupare. 
Verbul „ajuta” din enunţul: „gravura grosolană/ Ajuta numai al minţii 
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zbor de foc cutezător”, cu sublinierea poetului, relevă, concomitent, 
caracterul de intermediar al semnului sacru, al creatorului, al lui Iisus. 

În antiteză, prezentul se înfăţişează poetului ca timp în care 
„catapeteasma lumii în adînc s-au înnegrit” (Scrisoarea I), fiinţa umană 
– singura responsabilă de aceasta – confundînd sacrul şi profanul: 
„Oamenii din toate cele fac icoană şi simbol” (Epigonii). Verbelor la 
imperfect din prima secvenţă: „(te) gîndea”, „(te) vedea”, reliefînd 
deschiderea poetului spre Absolut, li se opun, în finalul textului, verbe 
precum: „(te) concepe”, „(te) aruncă”, „(te) taie”, toate sugerînd refuzul 
Absolutului: „Azi gîndirea se aprinde ca şi focul cel de paie – / Ieri ai fost 
credinţa simplă – însă sinceră, adîncă,/ Împărat fuşi Omenirei, crezu-n 
tine era stîncă.../Azi pe pînză te aruncă, ori în marmură te taie”. Peste 
cîteva decenii, poezia argheziană va răspunde prin „credinţă şi tăgadă”. 
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IRINA GEORGESCU 
Master I, Bucureşti 

Virtualitatea iubirii în Dulcea mea Doamnă / Eminul meu 
iubit. Recitiri 

Cît de reală este viaţa pe care o descoperim în scrisorile 
eminesciene? Biografie a sentimentelor, a spaţiului şi mai puţin a 
lucrurilor complete, scrisoarea devine ecran şi reflectare deopotrivă. Voi 
arăta în lucrarea de faţă că scrisorile eminesciene nu sînt un proiect 
artistic decît în măsura în care raportul dintre individual şi regimul de 
creaţie se inversează: astfel, scrisorile devin o manieră alternativă de 
jurnal, de însemnare şi de consemnare a unor evenimente, stări de lucruri, 
senzaţii, pretenţii şi doruri de orice tip. Prin aceasta, scrisorile, în general, 
fac din inventio un artifex, fără să impună un model. În particular, atracţia 
faţă de cuvinte este premisa unui nou contract de lectură: citirea unei 
scrisori eminesciene echivalează cu rescrierea permanentă a poemelor 
citite pînă atunci şi nu numai atît, cu indecizia de a migra înspre o zonă 
sau alta, perturbînd accepţia generală a vieţii care poate fi vizualizată: 
vedem ce ni se indică, dar ne putem erija în martori neloiali ai imaginilor 
sugerate, pentru a rupe distanţele şi a ne apropria textul. Scrisorile nu pot 
fi rupte de imaginaţia artistică a poetului, din două motive: amestecul 
între adevărul istoric şi lumea inventată este ceea ce face din scrisoare un 
rival al crestomaţiei epistolare. În primul rînd, materialul livresc este atent 
construit şi regizat de un homo narrans lucid, care ştie să deplaseze 
centrul de interes de pe actanţi / personaje1 pe scrisoarea care se citeşte, 
adică pe opera în devenire, iar transferul acesta să fie posibil în ambele 

                                                 
 

1 Fiecare nume care apare în cuprinsul scrisorilor devine personaj în ansamblul 
corespondenţei eminesciene: de la Gajus, numele unui personaj din schiţa La aniversară, 
folosit de Mihai Eminescu drept pseudonim cu care a semnat cîteva dintre scrisorile sale 
către Veronica Micle, la Chiţu, fostul ministru al instrucţiei sau la deputatul Teodor 
Nica, care promisese să-i susţină „suplica“ pecuniară Veronicăi Micle la Cameră, diverşi 
membri din comisia petiţiunilor, precum Perieţeanu Buzău, maiorul Catargiu, Brătianu, 
directorul general D. Seebold,  Anton Pann, Carp, Cogălniceanu  (sic!), Jacques – Iacob 
Negruzzi, Nicu Gane, Conta, Catargiu, Matilda Iosefescu, a doua soţie a lui Matei 
Eminovici, Caragiali, Maiorescu etc. 
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sensuri. În al doilea rînd, lumea personajelor este atît de semantizată, încît 
nu ar exista niciun dubiu asupra originii, obiceiurilor sau vieţii fiecăruia, 
considerînd acest dialogism2 – pe anumite secvenţe – un roman epistolar. 
Într-un alt sens, descrierea acestei lumi ficţionalizate este recurentă, iar 
manevrarea conţinutului este la fel de vitriolică pe cît poate să fie o 
lectură imprecisă. Scrisorile eminesciene fac din mundus vulgaris o 
componentă histrionică, mundus amoenus, operă pe cale să se producă, 
operă amniotică, ilimitată şi potenţială. Asemenea iubirii dintre Vero şi 
Emin, scrisoarea devine friabilă pe măsură ce se citeşte: misterul 
transpare în destăinuiri şi secrete ocultate, iar tăcerile sînt dezavuate prin 
însemnări colocviale, mici drame şi suferinţe cotidiene, datări şi 
postdatări ale Veronicăi percepute ca evenimente cu o însemnătate 
personală3, din care îşi face un calendar demi-social-cultural, demi-
livresc.  

Frapant este faptul că scrisorile pot fi accesate pluriform: 
dialogismul textelor se suprapune cu gîndirea lichidă, în ferestre care 
derivă unele din altele, dînd seama de o deschidere ilimitată a scrisorilor. 
Constrîngerile paginii – data cît mai precisă, obligatoriu scrierea anului şi 
a lunii, însemnarea facultativă a zilei, respectarea formulelor iniţiale şi 
finale ale scrisorii, păstrarea unei simetrii a textului, optarea pentru post-

                                                 
 

2 Cf. Umberto Eco, 2002: 70: „le dialogisme artificiel, c’est-à-dire la mise en scène 
d’un manuscript sur lequel la voix narrante réfléchit, tente de déchiffrer et de juger au 
moment même où elle raconte“ /„dialogismul artificial, adică punerea în scenă a unui 
manuscris asupra căruia vocea narantă reflectează, încearcă să descifreze �i să judece 
chiar în momentul în care poveste�te” [trad. rom. I. G.]. 

3 Evenimente, în sensul lui Isabelle Tournier, 2002: 753: „Pour nous, bien sûr, le 
texte est dans l’histoire dès lors qu’on se refuse à le concevoir uniquement comme 
vecteur d’affects, territoire de l’imaginaire, affleurement du mythique, pure subjectivité, 
création toute esthétique” / „Pentru noi, textul este plasat în istorie din momentul în care 
refuzăm să-l concepem doar ca vector al afectelor, teritoriu al imaginarului, netezire a 
miticului, creaţie pe deplin estetică” [trad. rom. I. G.]. Evenimentul este un ecran sau un 
construct cultural, mai degrabă decît un eveniment literar, spre deosebire de dată, care 
este o notare obiectivă, neutră, mecanică şi nu dă reflecţia asupra evenimentului. 
Acurateţea informaţiei istorice devine canava pentru scenarii narative. Istoria este 
contaminată de literaritate, în vreme ce ficţiunea poartă amprentele unor structuri 
recurente, care vizează atît elemente de istoria artei, cronologie, cît şi forţa unor 
documente istorice. 
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scriptumuri, pentru anexe diverse (fotografii, extrase de text din diverse 
publicaţii ale epocii sau gazete: Timpul, la care Eminescu era redactor, 
Scrînciobul, „devenit quotidian şi redijat de Caragiali”, Tarara, Farfara, 
Binele public etc.), adnotările preopinentului, în cazul de faţă, „Vero“, 
„dulcea mea amică”, „draga şi dulcea mea fetiţă”, „draga mea fată”, 
„puiuţul dulce şi pe vecii vecilor a lui Emin”, „îngerul meu blond”, 
„Veronicuţa mea”, „Momoţelule”, „Nicuţă”, „draga mea Dudue”, 
„cuconiţă dulce ce eşti tu”, „dulcea mea Veronică” – devin tocmai 
disciplina interioară creativă, plină de semnificaţii, selectivă şi 
omnipotentă: textul se scrie pe măsură ce se citeşte. Dar constrîngerile 
vizuale dau seama de o intertextualitate vertebrală, intertextul descriind 
„imposibilitatea de a trăi în afara textului infinit”. Jocul de-a textul devine 
o intertextualitate a lecturii, nu numai a scriiturii: textul în măsura în care 
traversează şi este traversat.  

Textul – „nodus et copula mundi”, după analogia cu omul a lui 
Marsilio Ficino, Ianus Bifrons, mobil şi imobil în acelaşi timp – se 
construieşte sub ochii cititorului: singurătatea lecturii amalgamează 
secvenţe poetice, versuri întregi de modificat spre publicarea în 
Convorbiri4, descrieri scurte de întîmplări, anunţuri de vizite şi de 
călătorii, febrilitatea întîlnirilor dintre cei doi, suferinţe, boli. Poeticul se 
afundă în ilicit. Cu toate acestea, fiecare scrisoare „face farmecul lecturii 
eliberate de prejudecăţi şi dornice de spectacol” (Dan C. Mihăilescu, 
2009: 90), misive rapide, răspunsuri aşteptate, mici certuri casnice.  

Singurătatea celui care scrie este atît ruptură de spaţiul social, 
ruptură în raport cu exteriorul, hibernare, latenţă, cît şi dorinţă de 
claustrare, de a rămîne singur. Ceremonia singurătăţii este ameliorată de 
exilarea celuilalt în rolul de destinatar. Scrisorile devin lama tăioasă a 
unei duble realităţi: paginile înscrise funcţionează ca un ecran care 
concurează cu fiinţa în carne şi oase, vie, tangibilă, imperfectă. Pentru că 
sîntem în căutarea unei solitudini comode, scriem: devenim conştienţi de 

                                                 
 

4 Cf. Christina Zarifopol-Illias, 2000: 112; în scrisoarea a 24-a, 10 martie (1880, 
anul este adăugat cu creionul de Veronica Micle), „Scumpă Cuţă // Dacă vei da versurile 
mele să se publice în Convorbiri, te rog să corijezi strofa întîia astfel: // O, mamă, dulce 
mamă etc. // în loc de: // Salcîmi-şi scuture floarea de toamnă şi de vînt // vei pune Se 
scutură salcîmii de toamnă şi de vînt. // Al tău pentru totdeauna // Emin // NB: Chiţu e 
iar la Craiova. Ce secătură promiţătoare şi neîndeplinitoare”. 
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o libertate crud împărtăşită celui de lîngă noi. În locul întîlnirii, Eminescu 
alege să scrie. Sau este nevoit să scrie pentru a suplini absenţa. În locul 
unui răspuns, Veronica alege să consemneze pe marginea scrisorilor 
primite. Şi apoi să scrie, să inventarieze, să noteze. Şir neîntrerupt de 
gesturi, scrisorile sînt dialogice, articulînd un mood, o valoare afectivă, în 
sensul lui Northrop Frye. Scrisorile permit grefe textuale, întrupări 
gestuale prin clonă, prin repetare. Omul scrisorilor participă filmic la 
propria experienţă – deschiderea de ferestre (multiple windows) este o 
simplă acţiune de manipulare a evenimentelor. Comunicarea este 
ilimitată, androginică, aglutinantă. „Echivocul epistolar“ accede la o 
mişcare dublă care are loc în orice scrisoare mimînd proximitatea: „elle 
disqualifie toute forme de partage” / „[scrisoarea] descalifică orice formă 
de partaj” (Vincent Kaufmann, 1990: 10). Vincent Kaufmann lansează o 
altă perspectivă de lectură a scrisorilor: din punctul lui de vedere, 
scrisoarea poate să provoace suferinţă în ciuda distanţei fizice între 
expeditor şi destinatar, dar şi în ciuda celei instituite de text: „on part en 
général de l’idée qu’il [l’épistolier] veut du bien à ceux à qui il s’adresse, 
mais rien n’est moins sûr. Il y a dans certaines correspondances quelque 
chose d’extraordinairement cruel qui les tire du côté d’une activité 
sacrificielle” / „pornim în general de la ideea că epistolierul vrea binele 
celui căruia i se adresează, dar nimic nu este mai puţin adevărat. În unele 
corespondenţe, există ceva extraordinar de crud, care le transformă într-o 
activitate sacrificială” (Ibidem). O asemenea putere a scrisorii se resimte 
nu doar în corespondenţa lui Julie de Lespinasse sau în cea a lui Henry 
Miller reproşîndu-i lui Anais Nin perfidia aluziilor, ci şi în unele secvenţe 
din scrisorile eminesciene către Veronica Micle. Se pune în scenă o formă 
involuntară de cinism, care derivă dintr-o aşteptare frenetică, pînă la 
combustie, a celuilalt – Jean-Noël Pascal numeşte acest efect prin care 
destinatarul este rănit în cuvintele ascuţite ale celui care îi adresează 
scrisoarea „la stratégie des coups d’epingle” / „strategia înţepăturilor” 
(Jean-Noël Pascal, 1993: 72), fie de natură socială, fie de natură 
amoroasă: (în scrisoarea a 48-a) „scrisoarea ta din urmă am primit-o ieri 
dimineaţă – 13 – înţelegeţi dar de ce nu ţi-am răspuns sub acea dată 
fatală. Am avut zilele acestea o sumă de lucru [...]. Dar la tine gîndesc în 
toate zilele şi cînd trimit Timpul şi cînd bag de seamă c-am uitat a ţi-l 
trimite. De aceea nu-mi mai face observaţii răutăcioase pe care, zău, 
Momoţi, nu le merit [...]. Sînt // un om foarte, foarte chinuit, draga mea 
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fetiţă, foarte puţin liber pe vremea mea, ocupat cu lucrări care tulbură în 
adînc cugetul şi inima unui om, prea adese ori sătul de viaţă şi însetat de 
linişte – de-o linişte pe care nimic nu mi-o poate da. [...] şi chiar tu îmi 
faci imputări” (Christina Zarifopol-Illias, 2000: 229), (în scrisoarea a 52-
a, în post-scriptum) „nu mă dojeni că-ţi scriu atît de puţin. Dar îţi scriu în 
tipografie, înconjurat de corecturi şi în mişcarea zgomotoasă a maşinii” 
(Ibidem: 249), (în scrisoarea a 55-a) „Dă-mi voie să-ţi declar că nu mai 
înţeleg scrisorile tale. Ce sînt mustrările aceste, că-ţi răspund c-o zi 
înainte sau cu una mai tîrziu, ce sînt măsurătorile astea de şiruri, 
cantitative şi calitative – cum îţi scriu şi cît îţi scriu?” (Ibidem: 261).  

Desigur, scrisorile Veronicăi prind şi ele parfumul epocii, prin 
caligrafie, prin sonoritate, prin jocul de cuvinte şi, mai ales, prin 
tribulaţiile succesive: „feminitatea patronală” este cameleonică, afişînd 
fie un aer cerebral, uşor victimizant – (scrisoarea a 6-a) „azi ţi-am scris o 
scrisoare neştiind că voi primi un răspuns de la tine, tu iară începi cu 
gelozia ta tradiţională şi de tristă amintire” (Ibidem: 443), fie o 
sensibilitate ultragiată, „un ton rezolut, al unei demnităţi ulcerate” (Dan 
C. Mihăilescu, 2009: 92) – (în scrisoarea a 11-a) „nu sînt în stare să-mi 
măsor nenorocirea pe care mi-a pricinuit-o cunoştinţa şi relaţiunea D-tale, 
ruşinea, despreţul oamenilor, [rînd şters], desesperarea, toate, toate m-au 
cuprins astfel încît nici ştiu pe ce lume mă aflu” (Christina Zarifopol-
Illias, 2000: 464). Lectura scrisorilor ne obligă în permanenţă să 
radiografiem contextul epocii, data calendaristică, să apelăm la arhive, da 
şi la imaginaţie, să verificăm un discurs cu niveluri de lectură multiple, 
care ne plasează în faţa ambiguităţii limbajului şi a vieţii. 

Această nouă pistă de lectură a corespondenţei dintre Veronica 
Micle şi Mihai Eminescu face posibilă glisarea dinspre accepţia comună a 
ideii de artă, operă autonomă, finită, de admirat într-un muzeu – cartea ca 
artefact / opera de artă, în general – spre considerarea pe segmente a 
operei: grafic, semantic, cazual etc. Opera de artă este redenumită 
„scrisoare”, „imagine“, „frescă”. Scrisorile se ţes în interiorul aceleiaşi 
pînze, descriind fapte, dar mai ales stări, angoase şi superstiţii. 

Imaginile se succed prin forţa istoriei şi a unei perspective 
narative centripete, care fixează personajele într-o logică a istoriei. Dar 
mai ales, în fresce, viaţa este dezbătută între momente paralele t0, t1, 
t2...tn, a căror multiplicitate salvează logica istoriei. Chiar inventată, viaţa 
frescelor capătă sens dincolo de lumea strîmtă descrisă de evenimente, 
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surprinsă de date, reactualizată de oameni. Departe de a furniza scheme 
de urmat sau piste de interpretare, emitenţii scrisorilor deschid fereastra 
spre autoficţiuni, iar această deschidere este expresia unei individualităţi 
care refuză la tot pasul să se recunoască. Acest refuz este sinonim cu 
suprapunerea dintre eu şi oglindă, dezvăluind un raport abstrus între 
identitate şi dorinţă. Căsătoria este intangibilă. Oricît de apropiaţi par din 
scrisori, între Veronica şi Eminescu există fractura rostirii. Ei nu se văd 
decît foarte rar, sub pecetea unor tabuuri, care descriu „comportamentul 
agresiv şi comportamentul drăgăstos, niciodată disociate. Seducţia 
reprezintă comportamentul în circumstanţe de spaimă ritualizat cu 
emfază” (Pascal Quignard, 2006: 83). Pe de altă parte, fracturile unui text 
şi identitatea creatorului nu sînt decelabile decît prin suprapuneri 
multiple, prin recuperări de sens, prin analize atente ale cîmpului literar. 

La urma urmei, această corespondenţă între îndrăgostiţi implică 
un grad mare de familiaritate, în care codul comun al celor două instanţe 
care comunică migrează de la fapta care trebuie ghicită dincolo de cuvinte 
la ceea ce se construieşte prin imaginile create: o lume virtuală, disputată 
între tensiunea care să-l motiveze pe scriitor să scrie şi pe cititor să 
citească. Inima devine „un obosit palimpsest“ (Nichita Stănescu), pentru 
că ruperea sigiliului fiecărei scrisori permite limbajului să se întoarcă spre 
sine, chiar cu riscul unui eşec al comunicării – solve et coagula succesive. 
Scrisoarea, instrument al unei ficţiuni adevărate, se desface în delicte de 
complicitate, printr-un discurs „al absentului”, punînd în scenă o iluzie a 
unei prezenţe, o iluzie a dialogului, a unei voci reconstituite în tăcerea 
unei lecturi surde: „l’absence est toujours à l’origine d’une 
correspondance” (Geneviève Haroche-Bouzinac, 1995: 70). Între 
„ubicuitatea hîrtiei“ şi singurătatea tăioasă a scrisului, scrisoarea este 
sfîşiată de vidul dintre sine şi non-eu, distanţa dintre momentul scrierii şi 
momentul citirii ei aduce o formă de serenitate străină, de care nu ne 
putem îndepărta decît terminînd de citit scrisoarea sau refuzînd să o 
deschidem. Oricum, scrisorile eminesciene instituie un timp inventat, 
decalat între Bucureşti şi Iaşi, între sud şi nord, între aici şi acolo, între 
masculin şi feminin, un timp pe cale să se înfiripe şi să adune toate aceste 
absenţe între marginile aceleiaşi lumi, dar care scapă mereu 
preopinenţilor prin întîrzierea trimiterii scrisorilor, prin reproşurile – la 
început prieteneşti, apoi tabuizate, scăpate de sub control, la limită 
posesive ale celor doi adulţi, deghizaţi în cavaler şi domniţă: (scrisoarea a 
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41-a) „Am primit scrisoarea de la 6 curent şi-ţi mulţumesc pentru 
explicările ce mi le-ai dat. Stilul cam furtunos al celei de-a doua depeşe a 
surorii mele mă făcea să presupun vreo mare nenorocire, pînă ce în sfîrşit 
atît ea prin a treia depeşă, cît şi tu prin scrisoare îmi aduceţi veşti mai 
mult plăcute decît triste” (Christina Zarifopol-Illias, 2000: 191), (în 
scrisoarea a 8-a) „mă pun să răspund scrisoarei tale din 22 (martie 1880, 
Iaşi, sic!) ale curentei cu care tu ai fost en retard de două zile – lucru ce 
ştii prea bine că în Imperiul Despotic al Iubirii noastre e lucru neiertat, 
prin urmare vezi de nu mai rencepe aşa ceva!” (Christina Zarifopol-Illias, 
2000: 451)5, (în scrisoarea a 9-a) „Eminescule, te întreb cu durere, cum 
poţi trăi tu în Bucureşti cînd în Septembrie jurai că n-ai putea trăi un 
moment fără mine?” (Ibidem: 456). Distanţa rupe contactul vizual şi 
gestual dintre cei doi. Lumea se deşiră sub tensiunea durerii şi a suferinţei 
lor. Mai mult decît ficţiune, scrisoarea se apropie de realitate prin însăşi 
neputinţa de a o supune. Minime efecte de real sînt scindate de 
singurătăţile duble ale scrisorii. Distanţele se şterg sau sînt comprimate în 
text. 

De la Epistola întîi către Corinteni a Sfîntului Apostol Pavel 
(Corinteni I, 13) la forma frecventă de comunicare astăzi, a e-mailurilor, 
scrisoarea rămîne o lectură per se, presupunînd o proiecţie a imaginii 
destinatarului aşa cum şi-o reprezintă cel care scrie. Astfel, „adaptarea” 
preopinentului la construcţia mentală ţine seama atît de rangul social, de 
vîrstă, cît şi de circumstanţele scrierii. Text fragilizat de suportul 
perisabil, încărcătura perlocuţionară a scrisorii ezită să fie un document 
istoric, deoarece sinceritatea totală a epistolierului nu este decît un mit6: 

                                                 
 

5 Sublinierea există în text. În aceeaşi scrisoare, sînt descrise suferinţele erotice, 
umilirea şi puterea tabuurilor: „Miţule, cînd ai şti cîte şi mai cîte versiuni pe conta mea, 
mă îngrozesc; între altele, că tu m-ai fi prins la Bucureşti cu cineva; că de multe abuzuri 
din Bucureşti m-am îmbolnăvit în pîntece că nu mă mai pot mişca. Et moi je file comme 
une Avile // sur la grande rue de Iassy tellement je vais vite; şi sînt guri care zic că nu 
pot să mă mişc. C-am încercat să-mi despiez (?) copilele, că m-am dus la Mitropolitul 
din Bucureşti să-i cer dispensă pentru termenul prescris de lege pentru văduvie, în fine 
cînd ţi le-aş spune toate ţ[i]-aş face capul moară”. 

6 Cf. Geneviève Haroche-Bouzinac, 1995: 13: „Avec l’épistolier pénètre dans le 
message une frange imaginaire issue de la représentation qu’il se forge de la rélation 
entretenue avec le destinataire, de l’image qu’il se donne de lui-même” / „O dată cu 
epistolierul, pătrunde în mesaj o margine imaginară derivată din reprezentarea pe care o 



IRINA GEORGESCU 

160 
 

dincolo de normele de redactare, de automatisme, de coduri culturale, 
care depind în strînsă legătură de factorii sociali şi culturali şi de norme 
înscrise în istorie, scrisoarea „ascunde” în aceeaşi măsură în care 
devoalează.  

În cele din urmă, scrisorile eminesciene instituie apetenţa pentru 
virtualitatea pactului epistolar: Eminescu şi Veronica sînt, pe rînd, oameni 
şi personaje ale căror roluri fuzionează.  Măştile societale sînt personae 
pe care le descoperim cu uimirea cercetătorului: cunoaştem treptat o 
biografie a sentimentelor, a spaţiului şi mai puţin a lucrurilor complete. 
Plăcerea textului şi „neplăcerea”7 merg în tandem, pentru că atît 
rafinamentul stilului amîndurora, cît şi dorinţa de sfîşiere a limitelor 
paginii pentru a ajunge la text sînt dialogice. Aşa cum am arătat mai sus, 
scrisorile nu pot fi rupte de imaginaţia artistică a poetului, în primă 
instanţă pentru că materialul livresc este atent construit şi regizat de un 
homo narrans lucid, care ştie să deplaseze centrul de interes de pe actanţi 
pe scrisoarea care se citeşte, adică pe opera în devenire. În subsidiar, 
lumea personajelor este atît de semantizată, încît nu ar exista niciun dubiu 
asupra originii, obiceiurilor sau vieţii fiecăruia. Aşadar, fiecare scrisoare 
este o nouă modalitate de suspendare în real. 
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IOANA-TATIANA CIOCAN 
Master I, Sibiu 

Imaginea femeii din secolul romantic în epistolarul Mihai 
Eminescu – Veronica Micle 

Apariţia epistolarului Mihai Eminescu – Veronica Micle, 
conţinînd scrisorile inedite (scrise între august 1879 şi februarie 1883), 
strînse şi editate de către Christina Zarifopol-Illias, în anul 2000, a stîrnit 
reacţii diverse şi zgomotoase. Nicolae Manolescu, Dan C. Mihăilescu, Ion 
Bogdan Lefter au primit cu entuziasm noua descoperire (interesaţi însă de 
aspectul biografic pe care îl aducea în discuţie), aclamînd reuşita autoarei 
– „aşa ceva nu apare decît o dată într-o viaţă şi, în orice caz, de la 
revelaţia postumelor, este cea mai spectaculoasă ţîşnire eminesciană” 
(Dan C. Mihăilescu, 2009: 26). Alţii au contestat-o vehement: Dan 
Cristea numea această apariţie „un tam-tam comercial”, iar Laurenţiu 
Ulici considera că volumul nu trebuia să apară în asemenea condiţii. În 
ambele cazuri se resimte neîncrederea în relevanţa genului epistolar 
pentru creaţia eminesciană. Această reticenţă se explică prin chiar statutul 
scrisorii. 

Scrisoarea a apărut din cele mai vechi timpuri ca purtătoarea unui 
mesaj între doi locutori, între emiţător şi receptor. Ea există, în general, ca 
un intermediar între cele două instanţe, ceea ce îi acordă un rol mai mult 
sau mai puţin ingrat. Epistolele sau scrisorile sînt incluse între „genurile 
biograficului” (alături de memorii, jurnal), atîta vreme cît păstrează 
caracterul unor scriituri intime. Literatura epistolară, cu virtuţile ei date 
de eliberarea intimităţii în jocul comunicării interpersonale se găseşte la 
graniţa dintre ficţiune şi nonficţiune, dintre literatură şi biografie. Este o 
„fotografie” a expeditorului şi destinatarului, dar are un caracter literar, 
mai ales dacă este receptată de o altă persoană decît celei căreia îi este 
destinată, de un lector care nu va fi interesat de informaţia propriu-zisă, ci 
mai degrabă va privi dincolo de aceasta. Livius Ciocîrlie, în lucrarea sa -
Mari corespondenţe (Livius Ciocîrlie, 1981: 15) vorbea despre relevanţa 
pentru literatură a corespondenţei, care este incontestabilă, analizînd mai 
ales scrisorile între scriitori (străini: André Gide – Roger Martin du Gard, 
Jacques Rivière – Alain Fournier, sau români: Eugen Lovinescu – Mihail 
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Dragomirescu şi Elena Farago, Ion Negoiţescu – Radu Stanca), în care 
descoperim, de multe ori, adevărate mărturisiri de credinţă, informaţii 
despre formaţia şi preferinţele autorului, despre influenţele lecturilor 
asupra operelor sale, despre mediul în care trăia şi care i-a marcat creaţia. 

Dar, chiar şi scrisorile de dragoste au relevanţă, poate nu estetică, 
însă, cu siguranţă, culturală. De pildă, corespondenţa Mihai Eminescu – 
Veronica Micle ne permite să înţelegem mentalitatea dominantă în mediul 
cultural românesc din a II-a jumătate a secolului al XIX-lea, iubirea 
romantică şi să reconstituim imaginea femeii din acest secol pasional şi 
idilic totodată.  

Tocmai această imagine a femeii în secolul romantic m-a atras şi 
am încercat să descopăr în ce măsură se suprapune cu imaginea Veronicăi 
Micle, aşa cum este creată atît din scrisorile adresate ei de către Mihai 
Eminescu, dar şi din propriile ei epistole. Tipul de mentalitate romantic a 
influenţat imaginea reflectată în scrisori? Este ea reprezentarea „femeii 
romantice”? 

În epocă, situaţia femeii era oarecum bine stabilită: ea era 
destinată familiei şi casei. O îndepărtare de aceste repere i-ar fi adus 
respingerea celorlalţi, chiar dacă: „Mamă sau Idol, paznic al moravurilor 
în cel mai rău caz, se întîmpla ca ea să se lase purtată de aceste iluzii, ba 
chiar să mai găsească în ele şi avantaje”(Stéphane Michaud, în François 
Furet, 2000: 106). Teama de a nu fi înţelese greşit, de a nu fi socotite 
necuviincioase, nesupuse, cum „nu se cuvine”, creează dificultăţi în 
exprimarea propriilor dorinţe, a trăirilor personale. Dar tot aceste femei 
sînt şi generoase, inteligente, foarte feminine şi puternice. În această 
perioadă îşi dau seama că deţin armele necesare unei schimbări de 
mentalitate, dar că lupta nu va fi uşoară. 

Femeile secolului al XIX-lea sînt păstrătoarele fireşti ale bunelor 
moravuri, veghind asupra unei lumi complexe şi esenţiale ce afectează 
atît intimitatea fiinţelor şi lucrurilor, cît şi coeziunea socială. Rămasă 
văduvă, măcinată de gînduri, „scumpa doamnă” (cum i se adresează 
Eminescu în cîteva scrisori Veronicăi) e nevoită să se gîndească la cele 
necesare unui trai cît mai bun nu doar pentru sine, ci şi pentru copiii săi. 
Grijile zilnice – lipsa banilor, a unei situaţii stabile, „Miţicule mai 
vorbeşte te rog cu Conta şi cu alţi deputaţi, doar, doar vor face să vină în 
cameră şi petiţiunea mea, să-mi ieu o grijă, să ştiu cum stau, să ştiu ce 
drum s-apuc, căci cel pe care merg e foarte greu” (Christina Zarifopol-
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Illias, 2000) duc de multe ori la plasarea pe un plan secund a iubirii 
declarate pentru poet. Lupta pentru o existenţă normală sleieşte de puteri 
fiinţa, care nu se mai poate gîndi şi la dragostea sa. Nesiguranţa faţă de 
viitor provoacă o stare de nervozitate şi determină reproşuri celui care  
nu-i poate acorda liniştea atît de necesară1. Încă din timpul căsătoriei cu 
Micle, este evidentă înverşunarea cu care Veronica şi-a menţinut statutul 
conferit de aceasta. Măritată la o vîrstă foarte fragedă (la 14 ani), cu un 
om mult mai în vîrstă, tînăra depindea din punct de vedere financiar şi 
social de acest bărbat. Activitatea proprie – Veronica era scriitoare – nu-i 
aducea venituri care să-i asigure statutul de pînă atunci, de unde şi 
frămîntările neîntrerupte apărute după moartea soţului.  

În aceea epocă, femeia-autor era plasată într-o situaţie dificilă, 
dispunînd într-o mică măsură de operele sale, deoarece „nu deţinea 
proprietatea juridică asupra lor nici măcar atunci cînd reuşea să le publice 
sub propria-i semnătură” (Stéphane Michaud, în François Furet, 2000: 
130). Editarea unor poezii nu-i oferă posibilitatea femeii de a se întreţine 
singură, mai ales în momentul în care dificultăţi se ivesc chiar de la 
acceptarea scrierilor sale. Chiar dacă, în cadrul Junimii mai existau femei 
scriitoare, ca Matilda Cugler-Poni, neînţelegerile cu Titu Maiorescu au 
ţinut-o într-un con de umbră. Maiorescu era sceptic (nu fără a filtra totul 
din perspectiva conflictelor interpersonale) în ceea ce privea talentul ei 
literar. Dramatică şi tensionată, activitatea scrisului exprimă însă 
posibilitatea unei autonomii într-o lume ostilă, tînăra scriitoare 
revendicîndu-şi dreptul la cuvînt. Momentele în care îi erau recunoscute 
scrierile îi produc Veronicăi multă bucurie „Petite vanité de femme (...) D. 
Maiorescu a lăudat versurile mele, lucru care m-a mulţumit foarte mult” 
(Christina Zarifopol-Illias, 2000: 474). 

Scrisorile dintre Eminescu şi Veronica sînt adînc imprimate de o 
continuă dispută, de sinuozităţi ale iubirii, de reproşuri şi de scuzele 
imediat următoare, de pendulări între fericiri „absolute” şi dezamăgiri, atît 
de frecvente în aceea perioadă în cuplurile de îndrăgostiţi. Dan C. 

                                                 
 

1 Eminescu mărturiseşte într-o scrisoare din 1981 că „Din momentul în care ar 
exista o perspectivă  oarecare – fie pensia, fie o asigurare mai temeinică a sorţii mele – 
de-a creşte cuviincios pe cei doi copii şi a îngriji de casa ta, nu mai e nici o piedică 
pentru unirea noastră oficială”. 
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Mihăilescu vorbeşte despre „triunghiul esenţial în pătimaşa relaţie 
Veronica – Eminescu (iubirea, gelozia şi obsesia mariajului)” (Dan C. 
Mihăilescu, 2009: 65), pe fundalul căruia este reflectată imaginea 
feminină. 

Una dintre cele mai interesante şi prezente ipostazieri care poate fi 
descoperită în spatele rîndurilor este cea strîns legată de sentimentul 
geloziei. „Curat mecanism de teatralitate caragialiană, gelozia, 
infidelitatea, incriminările şi disculparea mai mult sau mai puţin credibilă 
şi eficientă umpleau prim-planul scenei sociale la confluenţa veacurilor 
XIX şi XX.” (Ibidem: 160). Acum, Veronica apare sub două reprezentări 
diferite – ca provocatoare a unui asemenea „chin”(exclusiv în scrisorile 
lui Eminescu adresate ei), dar şi ca persoană ea însăşi geloasă din cauza 
presupuselor infidelităţi ale iubitului. În epistolar se creează o 
suprapunere între imaginea femeii reale şi cea din imaginarul poetic 
eminescian. Suferinţa este liantul între cele două. Ea este provocată de 
gelozie: „tu ştii că de cîte ori îmi vorbeşti de curtezani, îmi înfingi un 
ghimp în inimă” (Christina Zarifopol-Illias, 2000: 73) sau de vise sumbre 
şi premoniţii „încă nu mi-ai spus nimic de tînărul ce l-am visat cu 
mustăţile negre, subţiri. Aştept răspuns ca să văd dacă există visuri 
fatidice.” (Ibidem: 284). Gelozia este ilustrată adesea ca o festă a 
imaginaţiei sau a unor influenţe sociale nefaste. Aşa este reprezentată în 
scrisoarea nr. 93, nedatată, prin răspunsul la acuzele aduse de Veronica 
poetului privind relaţiile lui cu Mite Kremnitz: „O Doamnă oarecare, ce 
nu ţi-a dorit rău şi de care erai geloasă fără umbră de cuvînt” (Ibidem: 
406). Liniştea poetului este furată de incertitudinile aferente problemei 
fidelităţii, dimensiunea acesteia mergînd spre tragism2. 

Dar nici tînăra îndrăgostită nu e lipsită de suspiciune. Ea găseşte 
motive multiple pentru a nu se mai încrede în „Eminul ei iubit”, mai ales 
datorită zvonurilor auzite în cercul de prieteni şi cunoscuţi. „Tu ne m'a 
pas paru ausi sentimental qu'auparavant, tu en as un peu l'air d'un petit 
gamin de Bucarest, et quand je pense á combien de femmes tu a dis de 

                                                 
 

2 Eminescu scria într-o scrisoare din 1882: „Pe mine m-apucă iar furia înnăscută 
caracterului meu, gelozia, cea mai rea şi mai amară din toate patimile. Te rog să n-o 
hrăneşti, dacă nu vrei să-mi iei liniştea trebuincioasă pentru a iubi atît de senin, precum 
te-am iubit în momentele cele mai bune ale vieţii”. 
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beaux mots, je suis fachee contre toi.” (Ibidem: 418). Cererea unor 
explicaţii nu întîrzie să apară. Gelozia se îndreaptă spre cuvinte, spre ceea 
ce spune poetul, sentimentul este transferat în verbalizarea iubirii, ca şi 
cînd literatura substituie trăirea. 

Interesant de observat sînt apelativele prin care cei doi îndrăgostiţi 
se adresează unul celuilalt. Acestea au condus la lecturi contradictorii 
tocmai datorită faptului că îi arătau „luceafărului poeziei româneşti”, 
„voievodului stelar”, latura umană, terestră. Veronica îi spune iubitului 
„Titi”, „Miţule băiet drăgălaş”, „Miţicule iubit”, „scumpul meu 
Tropoţel”, iar el îi răspunde cu „Momoţelule”, „mîţă supărăcioasă”, 
„Momoţi dragă”, „Momoţ rău şi neliniştit”, „puiuţule”. Tocmai asemenea 
adresări sînt cele care evidenţiază iubirea ca atare, sînt miezul terestru al 
ideii de dragoste. Alintările „delicioase” conferă întregii imagini o 
culoare de epocă, ele dau naturaleţea prin care adîncimea sentimentului 
iese la suprafaţă şi, mai mult decît atît, „sublimul de pămînt” (Dan C. 
Mihăilescu, 2009: 40), adică acea reîncărcare cu uman a „poetului 
nepereche”. 

În concordanţă cu sentimentul geloziei, amintit mai sus, stă şi unul 
dintre motivele declanşării sale – cochetăria: „pudrată şi reintrată în 
valurile cochetăriei – spre trezirea geloziei mele” (Christina Zarifopol-
Illias, 2000: 107). Veronica e prezentată sub imaginea mondenei pentru 
care flirtul, zeul epocii de-atunci, este esenţa firii. „Spre a varia mi-am 
tăiet părul à la Vienoise şi-l frizez în toate zilele, în fine mi-am cumpărat 
pălărie Néniche şi botine Louis XV şi alte mofturi” şi conchide „numai un 
lucru mă deranjează – e un frig nemaipomenit prin Iaşi şi nu prea pot să 
mă preumblu cum doresc.” (Ibidem: 435). 

Imaginea feminităţii în secolul XIX (păstrată pînă în zilele 
noastre) presupunea o atentă îngrijire fizică, un anume stil de a se 
îmbrăca, de a se găti al femeilor atunci cînd ieşeau din casă (fie că 
mergeau numai la o plimbare, fie la spectacole sau baluri), un mod 
distinct de a fi şi de a te comporta în societate, mai ales în preajma 
bărbaţilor. Înfăţişarea fizică dobîndea un rol esenţial „În fiecare moment, 
mîinile lor ştiu ce trebuie să facă – cînd stau pe scaun, de pildă, îşi ţin cu 
stînga, încheietura de la dreapta – bustul ştie care e poziţia obligatorie, 
picioarele îşi cunosc datoria de a sta perfect lipite unul de altul. Viaţa 
trupului feminin este mult mai disciplinată în secolul 19” (Ioana 
Pîrvulescu, 2005: 92). Veronica deţinea arta limbajului corporal. Se poate 
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deduce aceasta din imaginea trupului în scrisorile poetului. Acesta îl 
evocă prin sintagme diminutivale: picioarele devin picioruşe, mîinile – 
mînuţe, gura – guriţă. Eminescu este impresionat de ştiinţa şi 
expresivitatea trupului ei pe care îl adoră. El sărută scrisoarea care va 
intra în mîinile mici ale iubitei lui şi îi sărută, tot epistolar, de o mie de 
ori, „vîrful picioruşelor”. 

În epistolar, imaginea tinerei îndrăgostite nu se îndepărtează nici 
de cea a doamnei din înalta societate, cu îndeletniciri monden-culturale 
„Am fost la discursul lui Maiorescu, a vorbit foarte bine – numai după 
mine a dezvoltat foarte puţin Dezvoltarea pasiunilor” (Christina 
Zarifopol-Illias, 2000: 446). Ea se arată interesată de noile apariţii 
muzicale şi literare, dorind achiziţionarea acestora din capitală şi, nu de 
puţine ori, îl ceartă pe Eminescu pentru faptul că a uitat să-i trimită noul 
număr al ziarului Timpul, încercînd să se afle la curent cu ultimele ştiri. 

Nerespectarea promisiunilor din partea iubitului atrage după sine 
supărarea, deziluzia. Femeia se simte înşelată şi apelează la mici trucuri 
pentru a încerca să determine o schimbare de atitudine a celui drag. 
Modifică tonalitatea prin care i se adresează lui Eminescu, îi cere să-i 
înapoieze scrisorile, ameninţă că va da în vileag anumite secrete care l-ar 
fi putut afecta pe poet. „Lucrurile pe care le reclam de la D. Voastră sînt 
lucruri moarte, care nu v-au spus, nu vă spun şi nici or să vă spue nimic, 
căci ceea ce pentru om a încetat de-a fi, fost-au oare vreodată? Sînt 
sigură, Domnule Eminescu, că nu vă veţi opune cererii mele care nu va 
tulbura întru nimic desîvărşita linişte a sufletului D. Voastră.” (Ibidem: 
474). Recurge astfel aproape la un şantaj emoţional, prin care nu încearcă 
o despărţire în adevăratul sens al cuvîntului, ci mai degrabă o nouă 
apropiere, dar la care primul pas să fie făcut de el. 

Imaginea de „muză” a femeii nu putea fi neglijată nici măcar în 
scrisori. Lectura mai puţin ortodoxă a lui Dan C. Mihăilescu introduce în 
abordarea culturală a corespondenţei şi opiniile unor jurnalişti. În acest 
sens, impresionează portretul pe care Tia Şerbănescu i-l face Veronicăi: 
„Dar a şi ştiut să fie muza ideală: cochetă cînd trebuia, indiferentă cînd 
trebuia, fidelă mereu şi infidelă din cînd în cînd, adică exact cît era 
necesar pentru ca această iubire să-şi găsească mereu prospeţimea şi 
pentru ca poezia să reînflorească pe soluri noi, copleşitoare cînd se 
cuvenea şi, în fine, solidară în moarte. Instinctiv, şi-a dozat foarte bine 
notele comportamentale.” (Tia Şerbănescu, apud Dan C. Mihăilescu, 
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2009: 84). Proiectarea iubitei într-un univers ideatic, mai ales după 
momente de fericire deplină, cînd poetul este convins că dragostea lor nu 
mai poate întîlni obstacole, cînd iubirea primea un avînt neînchipuit sau, 
dimpotrivă, în momentele de impas, cînd totul părea sfîrşit, influenţează 
şi opera sa şi puterea de creaţie: „sînt incapabil de-a gîndi ceva, incapabil 
de-a lucra şi mii de idei cari de cari mai curioase şi mai nerealizabile îmi 
străbat capul întunecîndu-mi hotărîrea”, sau „degeaba pun mîna pe 
condei şi-ncerc a scrie ceva – simt că nu mai pot.” (Christina Zarifopol-
Illias, 2000: 217). 

Imaginea Veronicăi, controversată şi complicată, se încarcă de 
contradicţiile vremii, fiind capabilă să cauţioneze vechea epocă sau, 
dimpotrivă, să proiecteze o nouă perspectivă asupra evenimentelor. 
„Înger şi demon, sublimă sau frivolă, romanţioasă ori pragmatică, 
Veronica rămîne şi azi o enigmă.” (Dan C. Mihăilescu, 2009: 80). 

Dar, de fapt, rămîne întrebarea dacă ne mai interesează sau nu, în 
ziua de azi, imaginile reflectate de epistolarul Mihai Eminescu – Veronica 
Micle. Răspunsul este, fără îndoială, afirmativ, din varii motive. Prin 
corespondenţă redescoperim scriitorul, care nu mai apare doar ca omul 
etern, ci şi ca un om „de carne”, „de cenuşă”, „de pămînt”, dar fără de 
care opera nu ar fi existat. De asemenea, reconstituim în subtext imaginea 
femeii în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, perioadă decisivă pentru 
importante modificări în statutul acesteia. Dramatismul luptei cu limitele 
şi încercarea de depăşire a lor, începutul perceperii femeii ca persoană, nu 
doar ca „sex slab, frumos”, care trebuie să se supună unor norme 
prestabilite, acceptarea femeii ca o personalitate puternică, independentă, 
toate acestea au deschis drumul spre imaginea femeii moderne, aşa cum 
va fi reperată în secolele următoare. 
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MONICA STAVĂR 
Anul II, Iaşi 

Feţele lui Janus. Ethosul discursiv în publicistica 
eminesciană 

Publicistica eminesciană, pe lîngă problemele politico-sociale pe care 
le ridică, reprezintă şi o rescriere a numeroaselor motive poetice exploatate 
în lirică. De  asemenea, citind în paralel ambele ramuri ale creaţiei, apare 
mult mai evidentă atitudinea poetului-gazetar în raport cu propria persoană, 
relevîndu-ni-se din ce în ce mai clar ethosul discursiv pe care autorul îl pune 
la dispoziţia cititorilor săi, fie aceştia de poezie sau de presă. 

Astfel, apare puternic conturată figura voievodului la care subscrie 
publicistul, aceeaşi pe care o identificase şi Lucian Blaga în Spaţiul mioritic 
(cf. L. Blaga, 1985: 321), însă acesta o făcuse cu raportare la universul 
inconştient al poetului Eminescu. Gazetarul apare, uneori, şi ca slugă umilă 
a opiniei publice („Mi-am luat libertatea de a uza de coloanele ziarului d-
voastre, d-le redactor, se’nţelege că fără pretensiunea cumcă vorbele mele 
vor avea tăria aceea care învinge şi convinge” – M. Eminescu, 1980: art. 
Repertoriul nostru teatral), dar, o dată aceasta cucerită, masca umilinţei  
cade şi se dezvoltă din ce în ce mai mult figura stăpînului. Iar Eminescu este 
într-adevăr un stăpînitor, un imperator al publicisticii timpului său, aşa cum o 
arată nu numai atitudinea sa, ci şi a adversarilor săi politici şi ideologici.  

Figura voievodului din imaginarul publicistic eminescian nu 
reprezintă doar o metaforă sau o supoziţie inconsistentă, ci este fondată chiar 
pe întregul univers pe care Eminescu şi-l conturează în paginile de jurnal. 
Univers, evident, cu mult mai realist decît cel liric, acesta suferă totuşi 
procesul unei ficţionalizări din partea jurnalistului. Ficţionalizarea nu este a 
faptelor ce ţin de real şi de istorie, ci a personajelor pe care acestea le conţin. 
Jurnalistul Eminescu nu prezintă faptele frust, exact; el le nuanţează în 
consens cu interesul propriu, mai mult, alteori chiar creează el însuşi scene 
care în imaginarul său ar coincide cu adevărul istoric. Astfel ajunge 
Eminescu să insereze în paginile sale de publicistică adevărate scene de 
teatru pentru a ilustra mai bine viziunea sa faţă de un anumit moment 
politico-istoric („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; (…) 
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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. În scena 1 (…)”- M. 
Eminescu, 1984: art. Abdicarea d-lui C.A. Rosetti). Aceasta este doar o 
mostră din arsenalul pe care îl întrebuinţează jurnalistul în demersul său 
creator, demers al cărui scop, în afară de dezideratele politice şi ideologice, 
este acela de a prezenta publicului imaginea despre sine, aşa cum stă ea 
conturată în inconştientul eminescian. 

În ambele variante de creaţie Eminescu apare asemenea unui geniu 
neintegrat social; dar ceea ce părea a fi în poezie doar o mască lirică devine 
în publicistică o caracteristică reală a fondului interior eminescian. Dacă în 
poezie nu puteam pune semnul egalităţii între vocea lirică şi sursa ei 
empirică, în cazul publicisticii e destul de greu de disociat Eminescu-omul de 
Eminescu-publicistul. Şi nici publicistul nu doreşte o diferenţiere; acesta se 
prezintă în faţa cititorilor aşa cum se consideră a fi sau, mai bine spus, aşa 
cum inconştient se simte. Aici intervine imaginea voievodului, care face 
obiectul discuţiei de faţă (imaginea, şi nu masca; masca ar fi ceva 
prefabricat, pe cînd în cazul lui Eminescu, aceasta îi  este lipită strîns de 
obraz, face parte din fiinţa lui). Eminescu se identifică cu figura voievodului, 
fiind un mic tiran al jurnalismului. Presa reprezintă, simbolic vorbind, chiar 
regatul său în care are drept de veto, de viaţă şi de moarte şi în care 
acţionează asemenea unui păpuşar, cu fantoşe pe care şi le creează după 
modele oferite de real. Figurile Brătienilor, cea a lui Carol sau a lui C. A. 
Rosetti devin astfel de exemple, fiind transfigurate subiectiv în funcţie de 
interpretarea ziaristului („Dar pentru ca oamenii să nu rămîie la locul lor 
există d. Brătianu, care, pe lîngă mica providenţă din cer ce dă oamenilor 
talent şi putere de acţiune, joacă în România pe marea providenţă a 
fevruariştilor , a republicanilor convertiţi, a doctorilor de la Pisa redeveniţi 
militari, a acelor eroi garibaldiani pe cari istoria-i distinge prin o profundă 
tăcere ş.a.m.d.” - M. Eminescu, 1985: 180). Din acest motiv putem spune că 
Eminescu ficţionalizează şi în presă, devenind creator de lumi: el lucrează cu 
măşti, cu păpuşi, nu neapărat cu fiinţe reale. Cu toate acestea, uneori, 
personajele pe care el însuşi le creează au rolul de a rupe masca de pe 
obrazul persoanei empirice avute drept model, relevînd-o lumii aşa cum e ea 
cu adevărat. Procedeul apare asemenea unui teatru în teatru în care absurdul 
dublei reflectări reuşeşte să surprindă adevărul crud. 

Automistificarea în sensul identificării voievodale deţine în cazul 
Eminescu o structură clară, elaborată în detaliu, apartenenţa publicistului la 
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acest statut spiritual fiind exprimată atît direct, prin trimiteri precise la 
elemente din istoria poporului român, cît şi indirect, prin atitudinea surprinsă 
printre rîndurile publicaţiilor. Cea mai evidentă marcă a existenţei acestei 
paradigme în imaginarul eminescian este continuul recurs la istorie şi la 
diferite figuri marcante ale acesteia, folosite pentru a-şi susţine afirmaţiile cu 
ajutorul unor exemple concrete. Aceasta, din punct de vedere retoric, ar fi o 
strategie de atragere a publicului român care, se ştie, a fost întotdeauna 
sensibil la elementele din istoria neamului. Pe de altă parte, putem face 
afirmaţia că prin apelul la figurile istorice, Eminescu îşi creează virtual un 
nou arbore genealogic. Primul care a identificat paradigma tînărului voievod 
în inconştientul eminescian a fost Lucian Blaga (L. Blaga, 1985: 321). Apoi, 
Iulian Costache atenţionează asupra tentativei poetului de a-şi fi creat o 
descendenţă din punct de vedere poetic, pornind de la numele înaintaşilor 
săi, în centrul „scutului hieraldic”, aşa cum îl numeşte autorul, aflîndu-se 
Vasile Alecsandri (Iulian Costache, 2008: 252-267). De ce nu ar încerca 
atunci Eminescu să îşi creeze o descendenţă nobilă din punct de vedere 
istoric în paginile sale de publicistică, adică tocmai acolo unde critică statul 
şi guvernămîntul, dezamăgit fiind în expectanţele sale de acţiunile noului 
rege al României şi ale aliaţilor săi? Iar unui prezent decadent, eul romantic 
(pentru că, în fond, Eminescu rămîne romantic şi în publicistică) nu îi poate 
opune decît un trecut glorios. Acest trecut glorios al poporului român este 
surprins în bogata istorie (mitizată sau nu) marcată de figuri dominante, 
simboluri ale românismului, ale vitejiei şi ale corectitudinii. Astfel, 
întorcîndu-se într-un spaţiu şi timp utopic, Eminescu îşi imaginează un 
arbore genealogic în mijlocul căruia, ca importanţă, stă figura lui Matei 
Basarab, mai ales, dar pe aceeaşi treaptă se regăsesc şi Mircea cel Bătrîn ori 
Ştefan cel Mare („Capul ce stă sub această coroană e mare, fruntea largă, 
ochii mari, pe jumătate închişi, căutătura tristă şi întoarsă oarecum în sine 
însuşi, sprîncenile lungi, nasul fin, faţa lungăreaţă şi palidă, barba mică şi 
neagră în furculiţe , părul capului lung acoperind spatele şi umerele. E 
Ştefan cel Mare, zugrăvit la anul 1456”.- M. Eminescu, 1985: art.[ Între 
legendele noastre…]). 

Avînd acum o istorie convertită în interes personal, publicistul 
Eminescu începe să se comporte ca atare, dînd dovadă în polemicile şi 
relaţiile cu ceilalţi de un aer literalmente despotic. O primă caracteristică în 
acest sens a publicisticii lui Eminescu ar fi narcisismul discursului său. 
Ziaristul propune o imagine erudită despre sine, etalîndu-şi de fiecare dată 
vasta cultură generală, cu noţiuni de filozofie, de istorie, de literatură, de 
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politică, chiar şi de economie. Se remarcă şi apetenţa scriitorului pentru citat, 
mai ales pentru citatul în limba latină („În adevăr, Horaţiu a zis: «Nil 
mortalibus arduum est!» (« Nimic nu este imposibil muritorilor»)”.  

Narcisismul discursului publicistic eminescian presupune şi plecarea 
de la premisa  infailibilităţii opiniei sale critice, orice oponent fiind virulent 
atacat şi îndepărtat. În acest sens putem afirma că gazetarul Eminescu şi-a 
arogat dreptul de veto, refuzînd orice opinie contrară, iar afirmaţiile sale 
căpătă caracter  de sentinţă („Una din nenorocirile acestei ţări este că toate 
nulităţile pretenţioase cîte aspiră la portofolii nu ştiu nimic alta decît Codul, 
n-au învăţat decît cum să facă paragrafii să se bată în capete.”- M. 
Eminescu, 1984: 269). Alteori, vocea publicistului capătă reale caracteristici 
oraculare, ziaristul profeţind viitorul naţiunii, bineînţeles, luîndu-şi drept 
tipar trecutul pe care îl consideră modelul prezentului („«Ce se va întîmpla 
după căderea d-lui Brătianu? Veni-va un minister conservator sau un 
minister liberal?» zicem că este destul a ne arunca vederile într-un trecut 
recent pentru a prevedea viitorul. Istoria faptelor trecute şi consecinţele lor 
bine studiate sînt cartea în care poate vedea cineva viitorul. Cauze identice 
dau rezultate iarăşi identice.”- M. Eminescu, 1985, art. [Alaltăieri a apărut 
...]). În această direcţie a profetismului, Eminescu se raportează încă o dată la 
imaginea lui Matei Basarab pe care îl ia drept martor la decăderea societăţii 
secolului al XIX-lea (“Matei Basarab era sfînt şi de aceea avea darul 
clarvederii. Poate că, în noaptea viitorului, ochii sufletului său, a sufletului 
celui mai românesc care a existat vreodată, au întrevăzut caricature ca d-
alde Giani, Carada, C. A. Rosetti, ba a întrevăzut poate şi... politica şi 
alianţele lor.” –  M. Eminecu, 1985: 46).  

În ceea ce-i priveşte pe opozanţi, publicistul acţionează cu adevărat 
despotic: îi „mazileşte” pe cei ce îl dezamăgesc sau chiar îi ucide simbolic pe 
aceia pe care nu îi consideră demni de statutul pe care îl deţin. Duşmanii 
politici sînt desfiinţaţi prin oprobriu public, prin ironii,  prin zeflemea acidă 
sau prin ruperea măştii. Astfel, profesorul Crăciunescu este definitiv 
desfiinţat ca om de cultură („Ce autoritate ar mai putea inspira studenţilor 
un asemenea plagiator,care ne confirmă o dată mai mult vorba 
învingătorului de la Iena: «Omul nu e decît o ţifră ce n-are valoare decît 
prin poziţiunea ce ocupă».” – M. Eminescu, 1985: 18). Rosetti devine 
„hidoasa pocitură” („Cabinetul C.A. Rosetti este eflorescenţa acestei 
mlaştini, ,,hidoasa pocitură" e bobocul ce stă să înflorească din mijlocul 
foilor unei plante ce nu poate răsări decît din putrefacţiune.”- M. Eminescu, 
1985: art [Cabinetul Cernavodă Chiustenge s-a format…]) şi însuşi regale 
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Carol este minimalizat prin apelativul „Îngăduitorul” („Lucrul nu numai că 
se iartă, se recompensează chiar sub Carol îngăduitorul.” –  M. Eminescu, 
1984: 359). Personajele nou-create de Eminescu devin adevărate caractere 
caragialeşti în care cei puternici sînt obligatoriu şi canalii, iar vîrful piramidei 
este ocupat de un conducător-fantoşă. Interesantă este şi lupta „voievodului” 
de la Timpul cu un „regat” inamic, cu ziarul Românul (sau cu Presa). Aici 
Eminescu pare a se lupta cu un sistem întreg. Nu îşi numeşte nominal 
adversarii, în schimb, îi identifică pe toţi cu un grup, luptînd pentru 
distrugerea nu doar a unui ins, ci a unei lighioane cu mai multe capete („Dar, 
întreabă «Românul», contra cui s-a luptat Tudor? Contra voastră, domnilor 
roşii!” – M. Eminescu, 1985: 285). 

Cu toate acestea, în timp ce îi „mazileşte” pe unii, justiţiarul îi 
recompensează pe alţii, acordîndu-le onoruri sau doar amintindu-i în 
cronicile de ziar în chip admirativ. Pe lîngă articolele sale politice, Eminescu 
scrie, deci, şi recenzii sau anunţuri cu caracter cultural în care diverse 
personalităţi sînt, dacă nu lăudate, atunci, cel puţin salutate. Abuzînd puţin, 
bineînţeles, de cîmpul semantic al domniei, putem afirma chiar că despotul 
Eminescu nu ezită nici să-şi ungă dregători atunci cînd îi consideră pe aceştia 
demni de onoarea pe care le-o acordă („Sub 7-° voi cita piese cari merită 
într-adevăr să se reprezinte, pentru că au poezie, sînt lucrate cu conştiinţa 
multă şi cu talent mult, deşi adevărul nu e tocmai păzit pretutindenea. 
Acestea-s: drama „Rienzi” a lui Bodnărescu, dramatizare destul de nimerită 
a romanului lui Bulwer cu aceeaşi numire, şi drama Grigore-Vodă a lui 
Depărăţeanu — o genială aruncătură pe hîrtie , ruptă în ţesătura ei, 
neadevărată şi neverisimile pe alocurea; însă, în orice caz, mai bună decît 
multe traduceri din franceză cari au avut onoare de a batjocuri scena 
română.”- M. Eminecu, 1980: art. Repertoriul nostru teatral). Figura 
voievodală a lui Eminescu este totuşi destul de populistă. Eminescu stîrneşte 
doar antipatia opozanţilor săi politici, în schimb căutînd mereu să atragă 
simpatia cititorilor, pe care încearcă adesea să îi transforme în complicii săi. 
Imaginea populistă nu presupune falsitate; ea e rezultatul înclinaţiilor 
naţionaliste, în sens de patriotism manifest şi de simpatie pentru ţăranul 
român (nu folosesc termenul de „naţionalism” cu accepţiune ideologică, ci 
cu sens de patriotism. Îl prefer celui de-al doilea întrucît face trimitere mai 
clară la ideea de neam, de apartenenţă etnică.). Jurnalistul apare astfel 
precum voievodul pămîntean preocupat de soarta ţărănimii şi luptînd 
împotriva ciocoimii, conturîndu-se astfel imaginea despotului luminat 
(„Vechiului  proprietar istoric, care avea o sinceră iubire pentru oamenii lui, 
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i s-a substituit noul proprietar parvenit sau arendaşul grec ori ovrei, care nu 
vede în ţăran nici pe compatriotul lui, nici pe creştin, nici pe om, ci o simplă 
unealtă, o vită la jug, un paria.” – M. Eminescu, 1985: 327; “Despotismul, 
oricît de odios, are totuşi mai multă îngăduinţă pentru popor decît republica 
străinilor din România, cu eticheta ei monarhică” – M. Eminescu, 1985: 
157). 

Antipatia faţă de Carol ar putea fi generată tocmai de existenţa unor 
astfel de tipare naţionaliste cu reminiscenţe în inconştientul colectiv, datînd 
din vremea domniilor fanariote în care domnii pămînteni erau înlăturaţi 
pentru domnitori străini. Însuşi Eminescu atrage atenţia de nenumărate ori 
asupra inconvenienţei adoptării elementului străin, de orice fel, în dauna 
celui autohton, fenomen sugerat metaforic prin preferinţa snoabă pentru 
„floarea exotică” („Am admis legiuiri străine? Ei bine, nu le-am admis 
pentru român, cu trebuinţele căruia nu se potriveau, ci pentru elemente 
economice cu care se potriveau şi cari ştiu a se folosi de dînsele. Am creat o 
atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă moare.”-  
M. Eminescu, 1989: 20). Este Carol una din florile exotice despre care 
vorbea Eminescu? Un element biografic, extern activităţii publicistice, dar 
care merită invocat pentru că dezvoltă tocmai ipoteza lansată (cea a 
existenţei imaginii voievodului în inconştientul publicistului) este acela în 
care, în ajunul internării sale, Eminescu  ameninţă că îl va ucide pe rege (cf. 
Ilina Gregori, 2008: 265). Delir al unei minţi prea încărcate, acesta capătă 
sens dacă e coroborat cu celălalt element biografic al bolii, la fel de intim şi 
delicat  pentru omul de cultură  în plin progres de degradare intelectuală: 
interogat în ospiciu cu referire la identitatea sa, Eminescu afirmă că este 
Neagoe Basarab şi că regele Carol a ordonat un atentat împotriva sa pentru 
că îl consideră o ameninţare la tronul României. („– Sînt Matei Basarab, am 
fost rănit la cap de către Petre Poenaru, milionar, pe care regale l-a pus să 
mă împuşte cu puşca umplută cu pietre de diamante căt oul de mare. – 
Pentru ce? – Pentru că eu fiind moştenitorul lui Matei Basarab, regele se 
teme să nu-i iau moştenirea [...]” - cf. G. Călinescu, 1898: 306-307). Aceste 
incidente biografice nu ar merita amintite, etic vorbind, dacă nu ar demonstra 
faptul că, în inconştient, autoidentificarea lui Eminescu cu figura voievodului 
exista cu adevărat, refulată fiind de raţiune; aceasta reuşea totuşi să răzbată  
în imaginarul poetic , în cel publicistic şi în atitudine. O dată defectat 
mecanismul inhibator al raţiunii, paradigma din inconştient se reactualizează, 
proiectînd în realitatea imediată a poetului imaginea deformată despre sine ca 
fiind autentică. Cu ocazia nefastă a bolii, obsesia eminesciană reuşeşte să 
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irumpă efectiv, nu doar în subsidiar. Astfel, masca înlocuieşte posesorul, 
avatarul distruge modelul. Dar înainte de incident, Eminescu manifestă 
oricum o atitudine princiară în paginile de publicistică. 

Prin discursul său, Eminescu urmăreşte două elemente: emiţătorul şi 
receptorul. Dacă pînă acum s-a văzut ce variantă a ethosului discursiv 
propune Eminescu, în continuare vom analiza modalităţile de creare a acestei 
imagini despre sinele auctorial. Cu referire la alteritate, Eminescu o 
proiectează pe aceasta destul de simplist, cerînd minime cunoştinţe de istorie 
şi de politică actuală. Este aceasta, cu siguranţă, atît o strategie de atragere a 
maselor, dar şi o dovadă de narcisism. Eminescu este eruditul, el este un 
homo universalis, şi nu ceilalţi. Ziaristul se vede deasupra maselor, 
conducătorul lor de opinie, nu egalul lor. Eminescu nu cere un cititor erudit. 
Simplitatea cititorului scontat e dedusă din felul în care oratorul îşi 
organizează discursul: îmbogăţeşte mereu cu explicaţii laborioase („Hotărît, 
e ceva din soarta tragică a regelui Oedipus în purtarea roşiilor. În Teba, în 
cetatea cea cu o sută de porţi, trăia acest nefericit rege care, fără s-o ştie, 
ucisese pe părintele său şi se cununase cu mumă-sa. Aflînd de la oracolul 
din Delfi că ţara e bîntuită de ciumă din cauza acestei crime nemaipomenite, 
pe al cărei autor nu-l ştia, a pronunţat cu mare furie o osîndă energică 
asupra autorului ... asupra sa însuşi. Astfel îi vezi pe roşii căzînd într-o 
adîncă furie cînd îşi condamnă vorbele şi faptele lor proprii. Sînt momente 
de taină în viaţa oamenilor, cînd ei se sperie de ei înşii, cînd descopăr pe 
demonul relelor în ei şi-l blestemă orbeşte, neştiind că lovesc cu această 
estremă cruzime în pieptul lor propriu.” – M. Eminescu, 1984: 445), dă 
exemple concrete, uneori chiar prea „palpabile” pentru conceptele abstracte 
prezentate, iar tonul este adesea unul „latrans”, specific unei pături medii din 
punct de vedere cultural, amatoare de senzaţional, de scandal şi de spectacol. 
Acest ton şi această prestaţie a „tribunului” amintesc cu uşurinţă de 
personajele caragialeşti, însă ziaristul este salvat de căderea în ridicol şi 
inautentic prin sinceritatea ideilor şi sentimentelor sale patriotice. Publicistul 
nu este un demagog. Excesul de vitalitate al discursurilor sale agresive îşi 
extrage tăria din patosul ideilor.  

Din perspectiva discursului oratoric se remarcă mai multe tehnici ale 
manipulării: ziaristul convinge prin invocarea unor figuri istorice, prin 
exemple concrete, prin apelul la livresc („Amîndouă aceste le vedem 
reprezentate în tragediile celor vechi şi în operele celui mai mare poet: în 
Regele Lear, în Hamlet, a lui Shakespeare.”- M. Eminescu, 1980: 242), 
religios, mitologic, la povestioare sau anecdote („ –Dar ce faci, omule? 
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Întrebă Mehmed–Ali pe vizir. De ce nu pui pe fiecare la locul lui? – 
Maiestate, răspunse înţeleptul vizir, dac-am pune pe fiecare la locul lui, ar 
guverna ei ţara, şi e vorba, pare-mi-se, s-o guvernăm tot noi.” – M. 
Eminescu, 1984: 151). Pe scurt, ziaristul foloseşte în sprijinul său toate 
valorile publicului său ţintă. De asemenea, minimalizarea caricaturală a 
adversarului, adoptarea unui stil accesibil şi vitalist-ironic, precum şi 
permanenta stare ofensivă în care se află jurnalistul, devin o reală delectare 
pentru cititorul  amator de divertisment. Un monarh atent oferă şi circ 
supuşilor săi. Un alt factor important în sistemul machiavelismului oratoric îl 
reprezintă teatralitatea. Aceasta are, la rîndul ei, două variante. Pe de o parte, 
se remarcă discursul emfatic al oratorului, menit să convingă prin augmentări 
sau orice alt fel de exagerare, pe de altă parte, Eminescu devine un creator de 
lumi chiar în faţa supusului său lector, punîndu-şi personajele să joace în 
scene cît mai ridicole, demonstrîndu-şi astfel puterea. 

Prin imaginea despre sine pe care o propune Eminescu în publicistică 
este confirmată ideea conform căreia ipostazele simbolice ale eului poetic 
sînt faţete le aceleiaşi atitudini orgolioase, ale aceluiaşi egotism. Atît în 
poezie, cît şi în publicistică, Eminescu se proiectează compensativ în figura 
titanului,  a inadaptatului superior, modalitatea de a se revanşa faţă de lumea 
inferioară în care a fost aruncat fiind crearea măştii intangibile a  
voievodului. 
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