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PROF.DR. ŞTEFAN AFLOROAEI 
   Universitatea „Al.I.Cuza‖ - Iaşi 

 

Eminescu. Memorie şi spaţiu intermundiar 
 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor  

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”  
 

Voi aminti pentru început ceea ce se spune într-un fragment din 

Dîghanikaya I, 19-22, unde s-ar fi consemnat chiar cuvintele lui Buddha, 

anume că zeii îşi pierd locul lor din cer atunci cînd «memoria îi lasă în drum 

sau cînd memoria li se întunecă»1. Slăbiciunea memoriei sau uitarea le aduce 

pur şi simplu căderea în timp, adică îi aruncă în fluxul lumii contingente, căci 

ajung să cunoască schimbarea însăşi. Se va putea spune atunci despre zeii 

căzuţi că s-au cufundat în somn, sau că şi-au pierdut văzul, adică sinele, 

umblînd dezorientaţi printr-o lume străină lor. La fel se întîmplă şi în cazul 

omului, chiar dacă analogia ascunde o diferenţă radicală. Acolo unde 

schimbarea tinde să devină lege, oricare din afecţiunile memoriei trădează un 

raport esenţial cu timpul. Mai mult încă, memoria asigură ea însăşi o formă 

distinctă a timpului, anume cea proprie vieţii interioare.   

Din cîte mi-am dat seama, în scrierile lui Eminescu pot fi întîlnite cu 

o anume insistenţă cîteva reprezentări ale timpului. Este firesc acest lucru în 

cazul celui care s-a văzut enorm atras de imaginea unor vieţi multiple pe care 

le poate trăi omul. Iar experienţele pe care le are în vedere în acest sens 

comportă ceva neobişnuit, chiar straniu în unele situaţii, la care mă voi opri 

ceva mai tîrziu. De aici provine, cred, o anume obscuritate a lor. Voi încerca 

în continuare să le numesc în grabă, mai ales că ele oferă posibilitatea de a 

distinge cîteva înţelesuri diferite ale umbrei şi ale existenţei spectrale.  

                                                 
1
 Cf. în această privinţă Mircea Eliade, Aspecte ale mitului ( traducere de Paul C. 

Dinopol ), 1978, p. 110. Menţionez aici că în paginile ce urmează voi relua, într-o formă 

însă mult revăzută, cîteva idei pe care le-am avut în atenţie în volumul de eseuri 

Întîmplare şi destin, Institutul European, Iaşi, 1993, pp. 143 sq. 



6 

Una din reprezentările în discuţie priveşte timpul cosmic sau, cum 

spune Călinescu, eternitatea circulară a ceea ce, «pieritor în formele sale, 

rămîne vecinic întreg» (Avatarii faraonului Tlà). Este cunoscutul paradox al 

totalităţii finite sau relative, reţinut cu o intenţie metafizică în manuscrisul 

Despre nemurirea sufletului şi a formei individuale. Finită în formele sale 

şi în combinaţiile lor posibile, lumea este infinită în puterea de reapariţie a 

acestor combinaţii. Nu întîmplător aproape orice este pus în relaţie constantă 

şi esenţială cu fenomenul morţii. Iar moartea nu priveşte acum doar soarta 

unor făpturi vii, ci şi pe cea a întregii lumi, ca lipsă de substanţă şi trecere 

periodică prin haos sau neant (Rugăciunea unui dac, Scrisoarea I). Cu alte 

cuvinte, această lume apare ca o staţie provizorie, ceva cuprins între abisuri, 

în definitiv un vast intermundiu.  

În lumea istorică lucrurile se petrec însă altfel. Timpul se determină 

înainte de toate ca succesiune şi repetiţie inexactă a unor evenimente (cum 

aflăm în poemul Diorama). Constituirea sa nu este străină subiectivităţii 

generice a omului, dimpotrivă, află în aceasta o condiţie reală de posibilitate. 

Ideea din urmă, cum ştim, este proprie unei întregi epoci, fiind des reluată în 

metafizica şi în literatura germană de după Kant. Ea conduce acum către o 

alta mai radicală, anume că lumea în care trăim este asemeni unui vis sau 

unei extinse reprezentări. Eminescu preferă să spună «reprezentaţie», aşa 

cum se întîmplă pe o scenă de teatru. Este ceea ce-i conferă existenţei o 

anume irealitate, o latură oarecum aparentă. Chiar şi succesiunea temporală a 

lucrurilor devine pînă la un punct ireală şi aparentă. Umbra ei constă acum în 

chiar această latură aparentă, proprie în definitiv oricărui fenomen. De fapt, 

cum Eminescu nu este un fidel continuator al ideilor lui Kant, distincţia 

fenomen/noumen va fi serios resemnificată. Observă, de exemplu, că 

succesiunea fenomenelor ascunde o ciudată simultaneitate. Sau că ea ar putea 

să depindă în mare măsură de voinţa şi simţămintele omului. Este ceea ce 

spune într-un fragment din Sărmanul Dionis: «Dacă lumea este un vis – de 

ce nu am putea să coordonăm şirul fenomenelor sale cum voim noi ? Nu e 

adevărat că există un trecut – consecutivitatea e în cugetarea noastră; 

cauzele fenomenelor, consecutive pentru noi, aceleaşi întotdeauna, există şi 

lucrează simultan»2. Întrucît ordinea temporală ţine de «cugetarea noastră», 

ne situăm în orizontul unei lumi ca reprezentaţie. Aşadar, nici simplă 

aparenţă, dar nici lucru în sine. Ci o condiţie perfect intermundiară sau de 

                                                 
2
 Mihai Eminescu, Proză literară (Ediţie îngrijită de I. Cheie-Pantea), Editura Facla, 

Timişoara, 1987, p. 34. 
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interval. Analogia cu visul cosmic este îndreptăţită în măsura în care de acest 

vis omul nu poate să dea singur seama. Cel care ar vorbi totuşi de o posibilă 

evoluţie în această lume sau, la limită, de o posibilă salvare sau decădere a 

sa, ar fi nevoit să accepte că acest lucru este real doar atît cît poate fi real 

fenomenul reprezentării. Cu alte cuvinte, nimic nu valorează ca atare, în sine. 

Dar peste întreg şirul de apariţii rămîne aceeaşi numai «umbra», veşnică şi 

spectrală - «În faptă, însă, omul cel vecinic, din care răsare tot şirul de 

oameni trecători, îl are fiecare lîngă sine, în orice moment – îl vezi, deşi nu-l 

poţi prinde cu mîna – este umbra ta»3 (Sărmanul Dionis). Sau o formă pură, 

ceva «dezbrăcat de timp şi spaţiu, întreg şi nedespărţit», asemeni unui 

principiu, «archaeus»4, cum spune în paginile care au fost publicate mai 

tîrziu chiar sub acest titlu.  

La cealaltă limită a sa, adică în elementul său sacru, timpul survine 

din sine şi se retrage nesfîrşit în sine. Zeul însuşi este văzut la un moment dat 

cum apare din umbra sa, din genunea naturii sale, ca în aceasta să se şi 

retragă apoi. Nu ştiu dacă ar trebui să recunoaştem aici doar o reprezentare 

mitică a timpului, ca atunci cînd vorbeşte despre «Zalmoxe, zeul vecinic...», 

sau despre Iehova şi Ormuzd. Înţelegerea puterii lui Ormuzd «ca principiu al 

răului» tinde spre ideea că stăpînul acestei lumi este, sub o înfăţişare a sa, 

«comediantul bătrîn», cel care pune în scenă comedia hidoasă a acestei 

lumi5. Ceea ce înseamnă că umbra, un efect al punerii în scenă de această 

dată, va însoţi cu un gen de fatalitate măştile sau apariţiile lumii prezente.  

De ce am amintit succint aceste trei reprezentări ale timpului ? Ele 

sînt puse în legătură, mai ales în proza eminesciană, cu un scenariu mitic mai 

vechi, cel al metempsihozei. Spunîndu-i mit, vom înţelege că, de fapt, el 

poate fi trăit ca atare, resimţit ca şi ceva real, chiar mult mai real decît 

realitatea obişnuită. De fapt, mitul metempsihozei traduce o manieră aparte 

                                                 
3
 Ideea revine la pp. 52-54, unde aflăm că trăirea altor vieţi rămîne absolut singulară, iar 

«lunga călătorie prin mii de corpuri» a avut ca însoţitor veşnic doar «umbra corpurilor 

în care a trăit el /sufletul/». 
4
 «E unul şi acelaşi punctum saliens care apare în mii de oameni, dezbrăcat de timp şi 

spaţiu, întreg şi nedespărţit, mişcă cojile, le mînă una-nspre alta, le părăseşte, formează 

altele nouă, pe cînd carnea zugrăviturilor sale apare ca o materie, ca un Ahasver al 

formelor, care face o călătorie ce pare vecinică» (Archaeus, p. 216). 
5
 George Călinescu, op. cit., p. 107. Plecînd de la astfel de locuri simptomatice, Rosa 

Del Conte (Eminescu sau despre absolut, traducere de Marian Papahagi, 1990) şi Ioan 

Petru Culianu (Romantism acosmic la Mihai Eminescu, în Iter in Silvis, II, Messina, 

1981) insistă mult asupra orientării gnostice a unor poeme eminesciene. 



8 

de a percepe timpul şi recurenţa sa vertiginoasă. Simplu vorbind, el ne spune 

că sufletul omului migrează, după moartea trupului, într-un alt corp, spre a 

trăi astfel o altă viaţă, într-o succesiune de vieţi şi morţi greu de determinat. 

Ar exista, aşadar, reluări peste timp ale vieţii, o recurenţă ce conservă totuşi 

modul diferit al fiecărei vieţi în parte. După sute sau chiar mii de ani, 

sufletul, în datele sale constante, poate trăi o altă viaţă, cu o altă înfăţişare şi 

sub un alt nume. Ideea ca atare dispune de justificări mitice şi religioase ce 

diferă de la o doctrină la alta. Se invocă de cele mai multe ori nevoia 

sufletului de a se purifica şi a se desăvîrşi. Sînt de întîlnit şi alte justificări: 

ispăşirea peste timp a unor păcate sau greşeli, dorinţa ascunsă de a duce la 

capăt ceea ce în altă viaţă a fost ratat sau întrerupt în chip dramatic, dorinţa 

de a regăsi sufletul celui iubit cu multă pasiune etc.  

Cum s-a observat deja, ideea transmigraţiei se face prezentă în viaţa 

spirituală a acelor oameni sau comunităţi pentru care eschatologia nu 

comportă ceva sigur, definitiv. Aşadar, atunci cînd episodul eschatologic 

anunţă mai curînd o alternativă, o soluţie mai laxă sau mai liberă, de exemplu 

mai multe căi posibile pentru sufletul trecut prin moarte. În acest caz, nici 

condamnarea pentru cele rău săvîrşite şi nici recompensa în «viaţa de apoi» 

nu mai sînt absolut riguroase, irevocabile. Drumul pe care-l urmează sufletul 

pare să fie mai degrabă unul care se tot bifurcă: va putea trăi un interval cu 

totul indecis sau, dimpotrivă, o altă viaţă; se reîncarnează în condiţiile vieţii 

precedente sau, dimpotrivă, în altele mult diferite; se reîncarnează în funcţie 

de datele vieţii personale sau, dimpotrivă, în funcţie de cele ale seminţiei; îşi 

reia viaţa în trupul unui alt om sau, dimpotrivă, în cel al unei sălbăticiuni; 

urmează un număr determinat de vieţi sau, dimpotrivă, unul nedeterminat; 

trăieşte aceste vieţi diferite ca amintire a unor reîncarnări sau, dimpotrivă, ca 

uitare a lor; îşi va situa propria viaţă sub semnul unor vieţi precedente sau, 

dimpotrivă, sub semnul unui destin incomprehensibil etc. Fireşte, astfel de 

bifurcaţii pot continua, cu noi variante posibile. De altfel, mai toate aceste 

variante pot fi întîlnite deja în corpul unor vechi doctrine religioase.  

Scriitorii romantici, care vor regăsi şi vor asuma acest mit într-o 

formă cel puţin simbolică, au tendinţa să-l transforme în chip profund. Sau să 

multiplice variantele sale în forme cît mai stranii şi seducătoare6. Se conservă 

                                                 
6
 Reiau în acest sens ultimele rînduri din Sărmanul Dionis, unde este invocată o astfel 

de situaţie. «Nu ezităm de a cita cîteva pasaje dintr-o epistolă a lui Théophile Gautier 

care colorează oarecum ideea aceasta: „Nu totdeauna sîntem din ţara ce ne-a văzut 

născînd şi de aceea căutăm adevărata noastră patrie. Acei cari sînt făcuţi în felul acesta 
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însă ideea că sufletul poate parcurge mai multe vieţi, fiecare din ele cu 

întregul cerc al trecerii sale. Şi cu fiecare cerc al timpului devine posibilă o 

lume distinctă, lumea unei vieţi sau a unei istorii trăite. Ca să reiau o imagine 

a poetului, ceea ce se schimbă este doar scena pe care omul se situează, piesa 

în care el joacă, actorii fiind mereu aceiaşi. Este ceea ce aflăm, de exemplu, 

în ultima pagină din Sărmanul Dionis. «Nu cumva îndărătul culiselor vieţei 

e un regizor a cărui ezistenţă n-o putem esplica ? Nu cumva sîntem asemeni 

acelor figuranţi cari, voind a reprezenta o armată mare, trec pe scenă, 

încunjură fondalul şi reapar iarăşi ? Nu este oare omenirea istoriei asemeni 

unei astfel de armate, ce dispare într-o campanie veche spre a reapărea în 

una nouă, armată mare pentru individul constituit în spectator, dar acelaşi 

număr mărginit pentru regizor ? Nu sînt aceiaşi actorii, deşi piesele sînt 

altele ? E drept că după fondal nu sîntem în stare a vedea». Enunţurile ce 

urmează imediat, în aceeaşi formă interogativă, ne sugerează în ce fel ar avea 

omul acces la alte vieţi ale sale («Şi nu s-ar putea ca cineva, trăind, să aibă 

momente de o luciditate retrospectivă, cari să ni se pară ca reminiscenţele 

unui om ce de mult nu mai este?»). Aşadar, decisivă va fi acum tocmai 

memoria celui care, într-o altă privinţă, «de mult nu mai este».  

Să întîrziem puţin asupra acestui din urmă lucru. Ştim bine că ideea 

anamnezei a fost consacrată în metafizica veche, cea greacă îndeosebi. Doar 

că acum prin anamneză nu este refăcut modelul ideal sau pur al unui chip 

omenesc. Nici doar simpla sa imagine într-o altă viaţă posibilă. Ci sînt 

regăsite chiar urmele vii ale acestei alte vieţi, exact aşa cum cineva a trăit-o 

altădată. Tocmai refacerea acestor urme solicită «momente de o luciditate 

retrospectivă», cum spune Eminescu. Memoria ar deţine, cel puţin în una din 

formele sale, o luciditate care o face realmente vizionară, transformînd-o în 

viziune propriu-zisă. Cu aceasta, ea se deosebeşte profund de memoria 

noastră obişnuită, cea care ne readuce în minte doar imaginea unor fapte 

petrecute cu oarecare timp în urmă. Fireşte că noi, acum, putem fi cu totul 

sceptici în această privinţă, doar că este în joc ceea ce, în paginile din 

Sărmanul Dionis, înseamnă mai mult decît o simplă credinţă.  

                                                                                                                         
se simt ca exilaţi în oraşul lor, străini lîngă căminul lor şi munciţi de o nostalgie 

inversă... Ar fi uşor a însemna nu numai ţara, dar chiar şi secolul în care ar fi trebuit să 

se petreacă existenţa lor cea adevărată... Îmi pare că am trăit odată în Orient şi, cînd în 

vremea carnavalului mă deghizez cu vreun caftan, cred a relua adevăratele mele 

veşminte. Am fost întotdeauna surprins că nu pricep curent limba arabă. Trebuie s-o fi 

uitat”» (p. 70). Pasajul face parte din ceea ce Eminescu numeşte Două vorbe conclusive, 

unde, în fond, reia într-o interpretare proprie mitul mai vechi.  
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Aş dori să deschid o paranteză în acest loc. Nu ştiu în ce măsură 

ideea din urmă, a memoriei vizionare, este singulară în literatura timpului. 

Las deoparte faptul că în economia unei naraţiuni literare soarta unei motiv s-

ar cere altfel judecată. Cam în aceeaşi epocă, Søren Kierkegaard a simţit 

nevoia să distingă între re-memorare şi re-amintire: cea dintîi reprezintă o 

simplă activare spontană a memoriei, fapt urmat oricînd de uitare, pe cînd 

cea de-a doua, re-amintirea, necesită o anume luciditate şi este aptă să 

exploreze profunzimile vieţii sufleteşti. Abia aceasta din urmă poate să 

refacă o secvenţă concretă din existenţa personală a cuiva, o experienţă 

ireductibilă, care a lăsat urme adînci în conştiinţă7. Deopotrivă, ea singură stă 

în relaţie cu puterea de creaţie: «facultatea de a-ţi reaminti este condiţia 

oricărei activităţi creatoare», spune Kierkegaard în acelaşi loc. Va adăuga un 

lucru simptomatic pentru timpul său, anume că re-amintirea este 

esenţialmente personală şi nu comună, atrăgînd după ea solitudinea celui care 

o experimentează în propria sa viaţă. Să consemnez şi alte situaţii cunoscute 

în epocă. Théophile Gautier, scriitorul invocat de Eminescu, preferă să 

vorbească despre «nostalgia inversă» a celui atras de imaginea altor vieţi 

posibile. Unii psihologi, ca Hermann Ebbinghaus, au căutat să recunoască o 

formă pură a memoriei, ce ar fi liberă de orice interferenţă cu altceva. Puţin 

mai tîrziu, se va distinge între amintirea primară şi cea secundară, distincţie 

reluată apoi de Brentano şi Husserl8. În amintirea primară, trecutul este 

                                                 
7
 Cf. Søren Kierkegaard, Cuvînt înainte (intitulat Re-amintirea şi atribuit de autor lui 

William Afham) la Banchetul, traducere de Kjeld Jensen şi Elena Dan, 1997, pp. 18-31. 

«Memoria nu este decît o condiţie trecătoare a re-amintirii, pentru confirmarea căreia ea 

lasă faptul trăit să reapară. Distincţia aceasta poate fi pusă în evidenţă la examinarea 

unor vîrste diferite. Bătrînul îşi pierde memoria; este facultatea care dispare cea dintîi. 

Totuşi, el are ceva dintr-un poet. Imaginaţia populară vede în el un profet animat de un 

suflu divin. Tocmai re-amintirea îi dă lui cea mai bună forţă de care mai dispune, îi 

aduce consolarea care-l susţine, dîndu-i şi viziunea plonjată în timp a poetului» (p. 19). 

«Re-amintirea are ca misiune să împiedice orice pretenţie de continuitate în viaţa 

bărbatului şi să-l asigure de faptul că trecerea lui pe pămînt se face dintr-o dată, dintr-un 

foc, dintr-o suflare şi că ea se poate exprima în unitate. Din acest motiv, re-amintirea se 

deosebeşte de limbaj, ce repetă la infinit flecărelile de care e plină viaţa de zi cu zi. 

Condiţia nemuririi omului este ca viaţa lui să se scurgă dintr-o dată» (p. 20). Într-un alt 

loc, Kierkegaard va vorbi despre «repetare» ca mod esenţial al conştiinţei, acea mişcare 

prin care ea recuperează într-o nouă sinteză şi în funcţie de cele viitoare datele trecutului. 

Ideea va fi reluată mai tîrziu de către Heidegger şi alţi analişti ai fenomenului existenţei. 
8
 Ea va fi aprofundată de Husserl în unele fragmente din 1893, unde discută despre ceea 

ce va numi «conştiinţa internă a timpului». Cf. Zur Phänomenologie des inneren 
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imediat corelat cu prezentul, încît memoria intervine în constituirea 

experienţei prezente. Amintirea secundară însă, posibilă doar atunci cînd 

subiectul ştie ceva esenţial despre trecutul său, operează o serioasă 

discontinuitate cu prezentul imediat. Astfel de date ale discuţiei nu au fost 

însă abandonate nici mult mai tîrziu. Bachelard, de pildă, va vorbi despre o 

dimensiune verticală sau metafizică a memoriei, pe care o numeşte pur şi 

simplu «experienţă imemorială». 

Ce s-ar putea spune în acest caz cu privire la «luciditatea 

retrospectivă» invocată mai sus ? Faţă de aceste accente, Eminescu insistă 

mai mult pe relaţia memoriei cu dorinţa profundă de-a accede la ceva cu 

adevărat originar. Şi pe capacitatea ei, în unele situaţii, de a fi neobişnuit de 

lucidă, aşa cum se întîmplă în clarviziune. Ea devine în acest caz locul în 

care spiritul se deschide către ceea ce duce mult dincolo de timpul dat şi de 

viaţa sa prezentă. Cu alte cuvinte, «luciditatea retrospectivă» îţi dă 

posibilitatea să percepi, dincolo de faptul succesiunii şi al trecerii, durata ca 

atare, ceea ce altădată s-a numit aion. sensul a ceea ce este veşnic, dacă totuşi 

vorbim despre aşa ceva, se descoperă în chiar acest cuprins al vieţii. Omul 

dispune de o amintire profundă a ceea ce el doreşte insistent şi care nu e dat 

totuşi în experienţă, nu e cunoscut ca atare, aşa cum este amintirea difuză a 

unei alte vieţi. În acest caz, memoria face posibilă identitatea cu sine a 

sufletului omenesc, orice amintire fiind înainte de toate amintire de sine.  

Să revin însă la paginile lui Eminescu. De ce anume va prefera el 

varianta egipteană a mitului metempsihozei şi nu o alta, la fel de bine 

cunoscută în timpul său ? Învăţaţii greci, referindu-se la egipteni, ne spun că 

metempsihoza în care ei credeau apărea atunci ca o adevărată soluţie în ceea 

ce priveşte imortalitatea sufletului (Herodot, II, § 123). După moarte, sufletul 

pătrunde în trupul unui vieţuitor, ca să treacă apoi prin formele tuturor 

făpturilor vii ce trăiesc pe pămînt, în apă şi în aer. După multe mii de ani el 

revine în corpul unui om, spre a relua în continuare acelaşi veşnic pelerinaj. 

Nu rătăceşte însă neapărat spre a expia greşelile unei vieţi anterioare. Şi nici 

întrucît este impur sau căzut, cum se spune în unele locuri din metafizica 

indiană. Nu suportă întotdeauna o formă de justiţie cosmică sau de purificare, 

aspect esenţial în doctrina pitagoreică (Diogenes Laertios, VIII, 31)9. 

                                                                                                                         
Zeitbewusstseins, in Husserliana, X, hrsg. von Rudolf Boehm, Martinus Nijhoff, Haga, 

1966. 
9
 Nu este decisivă acum nici ideea sufletului etern, unul şi acelaşi, indestructibil, aşa cum 

aflăm în doctrina neoplatoniciană (cf. Porphirius, De abstinentia). A se vedea în această 
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Versiunea egipteană a metempsihozei pare liberă într-o privinţă de aceste 

elemente grave, eschatologice, cel puţin aşa este ea înţeleasă de către 

Eminescu. Ea exprimă, înainte de toate, puterea sufletului de a trece singur 

prin moarte, adică printr-un lung şir de vieţi şi de morţi. Nu e nevoie pentru 

aceasta ca omul să decadă, în cursul unei vieţi, la treapta de fiară sau de 

sălbăticiune, dar nici să se înalţe prin tehnici de iniţiere la treapta existenţei 

divine. Cel puţin în primă instanţă, versiunea egipteană a metempsihozei pare 

să deţină mai multă libertate, un amestec suficient de liber de joc şi destin. 

De altfel, pentru Eminescu şi pentru cei care au perceput în acest fel fluxul 

timpului, alienarea  spirituală şi ispăşirea numesc, dintr-o altă perspectivă, 

unul şi acelaşi lucru. Timpul nu are acum un sens univoc, aşa cum s-ar 

întîmpla atunci cînd starea de cădere şi-ar afla în faţă o soluţie sigură. Iar în 

reluarea sa ciclică se face resimţită puterea imensă a memoriei. Am văzut că 

exerciţiul memoriei nu este acum unul obişnuit. Eminescu îi spune 

«luciditate retrospectivă», formulă oarecum paradoxală. Sau «memorie a 

identităţii», ca să reiau o altă formulă a sa10. Ea semnifică dorinţa profundă 

de a te recunoaşte acelaşi în alte lumi sau în alte vieţi posibile. Este dorinţa 

unei reamintiri, cum singur spune, dorinţa de a regăsi şi a cuprinde umbra, 

sinele ca atare.  

În ultimă instanţă, timpul transmigraţiei este propriu unor făpturi de 

umbră, spectrale. Alegoria trecerii prin mai multe vieţi şi morţi face ca 

fiecare viaţă să-şi piardă consistenţa ei reală, suficienţa ei deplină. Căci 

fiecare este acum doar o apariţie printre multe altele, iar în raport cu «cercul 

formelor», cum se exprimă Eminescu, intră sub un gen simplu de aparenţă. 

După ce regele Tlà rămîne singur «în sala întinsă într-un întunerec 

trandafiriu, îngreuiat de lumina lunii», el are viziunea celor trei ipostaze ale 

                                                                                                                         
privinţă comentariul lui Félix Buffière, Miturile lui Homer şi gîndirea greacă, 1987, 

pp. 398-404. 
10

 «Cu toate schimbările ce le doreşte un om în persoana sa, totuşi ar vrea să rămînă el 

însuşi..., persoana sa /.../. Cine şi ce este acel el sau eu care în toate schimbările din 

lume ar dori să rămînă tot el ? Acesta este poate tot misterul, toată enigma vieţii. Nimic 

n-ar dori să aibă din cîte are. Un alt corp, altă minte, altă fizionomie, alţi ochi, să fie /în 

astfel de privinţe/ altul..., numai să fie el. Ar dori să se poată preface în mii de chipuri, 

/.../ dar să rămînă tot el. Abstrăgînd de la dorinţa acestei reamintiri, fiecare-şi are 

dorinţa împlinită..., căci este indiferent, pentru cel care nu voieşte memoria identităţii, 

dacă-i el sau nu-i el rege. El este regele, dacă nu face numai această pretenţie să fie tot 

el... Iată alt corp, altă minte, altă poziţie, numai că nu eşti tu. Ei, ai priceput ce-i 

Archaeus ?» (Archaeus, p. 215). 



13 

apei din rîul sfînt. Mai întîi, «galbenă ca un aur diafan, apoi roză ca şi cerul 

aurorei, apoi albastră şi adîncă precum albăstrimea cerului». Sînt ipostazele 

ce corespund alchimic celor trei încarnări ale sale: bătrînul cerşetor Baltazar, 

«dormind cu picioarele în soare şi cu capul în uşa tinzii unei biserici», 

marchizul Alvarez şi, în cele din urmă, «omul sinistru şi rece cu faţa de 

bronz». Viziunea spectrală a mai multor vieţi dezvăluie faptul că fiecare din 

ele descrie ceva tranzitoriu, o dată cu suspendarea ei între altele mult diferite. 

Cînd regele Tlà invocă numele zeiţei Isis, cea care se va ivi din însăşi 

reflectarea cerului nesfîrşit în oglinda lumii de jos, află ceea ce n-ar fi dorit 

să afle. «Nu-mi zugrăvi chipuri trecătoare /îi va spune/..., care să mă facă a 

crede că sîntem numai pulbere... – Pulbere ? răspunde un glas din oglindă 

cu o rece şi cruntă expresie de ironie..., pulbere ?... te-nşeli... ce eşti tu, rege 

Tlà ? Un nume eşti... o umbră ! Ce numeşti tu pulbere ? Pulberea e ceva ce 

există întotdeauna..., tu nu eşti decît o formă prin care pulberea trece...».  

 Umbra însă locuieşte şi întreţine un spaţiu intermundiar, intervalul 

ca atare. Ea survine ca o apariţie vremelnică, solitară, într-un şir mai lung de 

apariţii. Iar lumea ei pare suspendată între două mari hăuri. Lumina care îi 

este proprie şi o face posibilă este întotdeauna cea a lunii. În clarobscurul ei – 

sau în «imperiul unei raze» – totul devine reprezentaţie de umbre şi semne. 

Se va putea spune atunci cu privire la o astfel de lume că este un vis mai 

cuprinzător, «vis al nefiinţei». În una din variantele sale, enunţul din urmă 

este propriu metafizicii moderne, îndeosebi celei a lui Schopenhauer. El ne 

spune, în definitiv, că orice instanţă originară este nedeterminată, lipsită ea 

însăşi de temei, asemeni unui abis. În consecinţă, ceea ce se petrece în timp 

poate fi văzut ca manifestare a acestui abis – şi tocmai în acest sens ca un vis 

al său. Doar că în paginile lui Eminescu există o corespondenţă simbolică 

între puterile abisului şi lumina stranie a lunii. Lumea poate fi văzută astfel 

ca vis al astrului nocturn, mai ales atunci cînd peste toate domină 

singurătatea sa neobişnuită. Făpturile care se ivesc în acest spaţiu apar ca 

umbre proiectate de lumina lunii peste un vast deşert. Paloarea lor este 

desăvîrşită, mişcîndu-se aproape fantomatic în aerul nopţii. Cu chipurile lor 

galbene sau livide, în lumina nefirească a lunii, te lasă a înţelege că într-o 

privinţă ele nu aparţin acestei lumi. Altfel spus, nu aparţin unei singure lumi, 

cu o distanţă liberă faţă de lucruri şi de timpul contingent. Umblă adesea ca 

în vis, cu semne ciudate în somnambulismul lor treaz. Aceste semne apar, în 

visul bătrînului cerşetor, «ca o scrisoare de zodii», aşadar ocultă şi astrală. 

Provizoratul lor metafizic rezultă acum din însăşi condiţia transmigraţiei, în 

sensul cel mai liber al cuvîntului.  
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Cum vedem, ideea transmigraţiei indică un fenomen ce dispune de o 

libertate într-adevăr neomenească. În cuprinsul ei, hotarul dintre viaţă şi 

moarte, sau dintre viaţa de acum şi celelalte vieţi posibile, ajunge relativ. 

Trecerea le apropie ca într-un cuprins mai larg şi mai semnificativ decît 

fiecare viaţă în parte. Însă, cum am văzut, totul devine posibil doar în lumina 

clarobscură a lunii. Iar cei care trăiesc timpul sub acest semn apar adesea în 

felul unor lunatici. Spune acest lucru un avatar tîrziu al regelui Tlà, 

marquisul Alvarez, după ce îşi dă seama că visul trăit este la fel de real ca 

oricare altă întîmplare din existenţa sa. «Sînt lunatec doar..., nu mai pricep 

nimic», adaugă el. Ceea ce pe moment i se pare de neînţeles provine dintr-un 

fel de suprapunere a duratelor temporale: faptele petrecute cu o zi înainte s-

au retras din durata reală în cea onirică, nemaiputîndu-şi obţine recunoaşterea 

lor din partea unui om treaz.  

O singură menţiune voi mai face aici. De fapt, în situaţiile invocate 

mai sus, graniţa dintre ceea ce numim realitate şi aparenţă este încă o dată 

pusă în discuţie. Şi, într-adevăr, ea poate fi oricînd pusă în discuţie. Spaţiul în 

care trăieşte un astfel de om, cum este cel care s-a recunoscut în figura unui 

vechi rege sau în cea a unui cerşetor, poate fi văzut ca unul intermundiar. Cel 

care-l experimentează va înţelege, de fapt, că frontiera dintre cele aparente şi 

cele reale nu este niciodată decisă în chip definitiv. Acest lucru este valabil 

nu doar într-o experienţă de felul celei descrise în Avatarii faraonului Tlà. 

De aceea cred că, dincolo de ceea ce ne spune Eminescu în paginile sale de 

proză sau în unele poeme, o astfel de condiţie ne priveşte mult mai mult decît 

am fi dispuşi astăzi să credem. 
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Jocul şi problema scindării în poezia lui Mihai Eminescu 

 
 

 Cînd ochiul critic parcurge distanţa dintre sine şi celălalt cu intenţii 

exegetice, el pare a căuta să reconstituie, sa demonstreze şi să instituie o 

unitate originară a « textului străin »11 (sau a lumii ca text ce-şi aşteaptă 

descifrarea). Gîndirea critică se transformă într-un proces narcisiac şi îşi 

trădează raţiunea de a fi, mizînd pe seducerea destinatarului datorită 

omogenizării mesajului literar. Această viziune de tip sintetic şi asociativ se 

opune celei axiologice, care este preponderent disociativă, căutînd inegalităţi, 

incoerenţe. Cînd disting între cele două tipuri de lectură, mă gîndesc la ele ca 

la extremele unui proces care nu e reperabil numai în literatura critică 

eminesciană, ci şi în opera ca atare, ca atitudini ale eului creator faţă de 

multiplele secvenţe ale « existentului ». Atît opera eminesciană, cît şi 

metatextul antrenat de aceasta par a fi mai puţin roada adevărului unic, cît a 

unui proteism funciar. 

 Perioada începuturilor lirice este săracă în manifestări ludice, deşi 

proliferează o serie de atitudini de împrumut, alimentate de lecturile din 

anacronica literatură preromantică autohtonă. Romantismul înalt trecut prin 

filiera heliadescă este circumscris în "uzina lirică‖ din Mureşanu. Totuşi, ar 

fi de amintit, din această « primă » perioadă ironic-teatralele versuri din 

Replici :  « O, tot ce-i mistic, iubite barde,/În acest suflet ce ţie-ţi 

arde,/Nimica nu e, nimic al meu - /E tot al tău». Dispunerea dramatică, pe 

« replici », subliniază caracterul ludic al compunerii, care îi dă o oarecare 

originalitate. Mai consistente în reprezentări de acest tip sînt, evident, 

antumele Epigonii şi Cugetările sărmanului Dionis. Perioada mediană a 

creaţiei poetice e mai puţin crispată şi, deşi mai susceptibilă de joc, e 

pamfletară, satirică, trivială uneori. Perioada finală a creaţiei e marcată de 

spiritul Glossei şi al Scrisorilor, dar şi de ironia amară recognoscibilă şi în 

Luceafărul. 

                                                 
11

 Aşa cum se raportează traductologii la textul pe care vor să-l traducă (de ex. Paul 

Ricoeur 2005). 
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Friedrich Schlegel spune că, pentru romantici, important e a nu fi 

ceea ce eşti, părînd a fi, temporar, ceea ce nu eşti, de fapt ; să rămîi aşa cum 

eşti, fără să pari a fi cum eşti sau, cel puţin, să dai impresia că nu eşti ; cu atît 

mai mult vei fi ceea ce eşti (Cf. Mircea Doru Lesovici 1999: 33). Deci,  

« lăsînd impresia contrariului, putem fi cu atît mai mult noi-înşine. Ironia 

porneşte de la o extremă şi ajunge la opusul ei : ab contrario ad contrarium » 

(Ibidem). Jankélévitch spune că « pentru a înţelege funcţia ironiei, trebuie 

înţeleasă duplicitatea conştiinţei, adică disjuncţia continuu agravată dintre 

spirit şi semnele spiritului » (Vladimir Jankélévitch 1994: 47).  

Ironia este una dintre feţele sau atributele ludicului, dar, spre 

deosebire de joc, « ironia se travesteşte într-o aparenţă neserioasă pentru a 

îndeplini o negaţie de o gravă seriozitate » (Mircea Doru Lesovici 1999: 34). 

Dar ironia nu este univocă ; ea cunoaşte grade diferite de concentraţie şi 

chipuri felurite sub care se insinuează : « Ironia poate fi forma de expresie a 

unei gîndiri amabile, instrumentul badinajului spiritual, sau expresie a furiei, 

disperării, urii, indignării, vehemenţei » (Marian Popa 1975: 218). Atacată ca 

expresia a superficialităţii şi laşităţii, ironia « simplifică şi aeriseşte relaţiile 

cu universul, dezumflă falsa sublimitate, exagerarea ridicolă, falsele 

mitologii. Ca principiu de  inhibiţie a sentimentelor, ea imunizează faţă de 

decepţii » (Vladimir Jankélévitch 1994: 18).  

Cînd individul conştientizează că îi este refuzat nucleul cunoaşterii, 

el plonjează în ironie. A ironiza « înseamnă a te detaşa : conştiinţa 

implicată(…) în ironie transformă prezenţa în absenţă » (apud Vladimir 

Jankélévitch 1994: 19).  

 Interdictul de natură gnoseologică, ontologică (divorţul între subiect 

şi obiect) eliberează eul cunoscător de prejudecăţi şi idei « primite » ; îl 

determină să ia atitudine, să fie conştient : « spiritul în retragere (…) se 

desprinde de viaţă (…), încetează de a se mai uni cu lucrurile (…). Gîndirea, 

articulată prin cuvinte şi concepte, dizlocă blocul presentimentelor coalizate. 

Aceasta este ironia divizării » (Vladimir Jankélévitch 1994: 18-20).  

 Astfel, a conştientiza ia locul lui a cunoaşte, sau se confundă în 

gîndirea ironică. A conştientiza e sinonim cu a înţelege, iar amîndouă cu a 

dejuca. Cunoaşterea goleşte sentimentele de pasiune sau, cel puţin, aşa pare 

să facă. Ceea ce limpezeşte, însă, conştiinţa cel mai mult nu este privirea spre 

exterioritate şi demascarea relativismului « existentului », ci tocmai 

« meditaţia asupra necesităţilor care o alcătuiesc şi o legalizează » (Ibidem: 

24), deci o meta-conştiinţă. Astfel, dimensiunii scindării subiectului de obiect 

i se adaugă aceea a scindării sale de sine, deci depersonalizarea, (care mai 
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apare la Eminescu, în registrul grav, ca dezindividualizare (Cf. G.Călinescu 

1985) : a înţelege că persoana e numai un plagiat, suma rolurilor pe care 

aceasta le joacă : « Conştiinţa exploatează cu măiestrie disocierea între 

aparenţă şi prezenţă (…). Dezacord între gîndire şi limbaj, între gîndire şi 

acţiune şi, în sfîrşit, între gîndire şi ea însăşi » (Vladimir Jankélévitch 1994: 

47).  

Dar ironia este şi o conştiinţă ludică, « ironistul este o bună conştiinţă 

jucătoare »  (Ibidem: 48). Ironia eminesciană rămîne suspendată între 

lirismul  sentimental sau naiv şi cel satiric. Ea reprezintă divorţul afectiv de 

instinctul senzual şi de cel beligerant, de sinceritate. Practică sau mimează 

nepăsarea. Eminescu se foloseşte de ironia romantică, se raportează polemic 

la « existent », dar, concomitent, are nostalgia totalităţii primordiale, resimte 

dorul de a se integra afectiv în spaţio-temporalitatea omogenă originară. 

O explicaţie vede originile ironiei în jocul relaţiilor sociale bazate pe 

supunere şi revoltă, pe inegalităţi în jocul relaţiilor sociale bazate pe 

supunere şi revoltă, pe inegalităţi fizice compensate de intelect, pe frica de 

represiune şi dorinţa de corecţie, pe relativismul etic (apud Marian Popa 

1975: 189). Prin urmare, ironia ar fi răspunsul adresat de individul creator 

constrîngerilor cărora le este supus: ―atitudinea ironică derivă din perceperea 

contradicţiilor lumii, societăţii, individului, şi e o reacţie sintetică de adaptare 

a spiritului la situaţia prezentă şi de pregătire a acţiunii viitoare, diferită sau 

chiar opusă, care e astfel prevăzută pentru a nu fi făcută imposibilă » (Marian 

Popa 1975: 189). 

Literatura critică ce discută dimensiunile social-politică sau erotică 

ale operei lui Eminescu adeseori subliniază disjuncţia dintre eu şi lume sau 

femeie. Aceasta e generată de o serie de incongruenţe (etică, axiologică, 

erotică etc.) şi agravată de contextele reale sau imaginare în care Eminescu 

omul, creatorul, exponentul unei clase sau naţiuni, apare ca element lezat. 

Răspunsul cel mai frecvent pe care îl oferă creaţia este fie « refugiul în 

universurile compensatorii », fie ofensiva satirică, ce nu evită să fie violent 

injurioasă, trivială uneori : « Satira eminesciană are ca punct de plecare 

mînia, şi cînd această mînie este directă, plină de insulte personale, nu 

expurgată ca-n operele tipărite, ea prevesteşte prin cruditatea ei pamfletul 

arghezian » (G. Călinescu 1985: 102-103). 

Dacă imaginea universului platonician oferă poetului repere fixe, 

îndemnîndu-l la o contopire cvasipanteistică cu Lumea, « ofensiva » 

paradigmei cosmologice kantiene dezrădăcinează subiectul contemplator de 

adevărurile unice, imobile : « În van cat întregirea vieţii mele/ Şi armonia 
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dulcii tinereţi ;/ Cu-a tale lumi, cu mii de mii de stele,/ O, cer, tu astăzi cifre 

mă înveţi/…/ Cînd nu mai crezi, să cînţi mai ai putere ? » (O-nţelepciune, ai 

aripi de ceară !). În acest univers des-centrat este naturală acutizarea 

sentimentului de dezrădăcinare şi exacerbarea blazării sau neliniştii 

ontologice.  Sentimentul dispersiunii  e concrescut pe « scindarea conştiinţei 

de conţinutul ei fenomenal, prefăcută într-o frenezie de pierdere a identităţii 

istorice » (Ibidem: 76).  

Nu-mi pot închipui deocamdată opţiunea poetului pentru diversele 

măşti de natură proteică decît ca pe o problemă de « vîrstă » adoptivă : 

« tînărul » e, desigur, exuberant, încrezător, naiv ; « bătrînul » e sceptic, 

misogin, sarcastic, cinic uneori. Între extremele acestea sînt recognoscibile 

multiple nuanţe ale dezacordului, ale « scindării » eului de lume, de iubită şi, 

prin extensie, de sine însuşi în calitate de conştiinţă omogenă. Îndîrjirea 

polimorfă este pentru subiect factor de dezagregare ontologică, de divorţ cu 

transcendenţa Lumii. Între lumea fenomenală şi transcendenţa ei sînt anulate 

conexiunile pe care le făcea sau sugera subiectul depozitar al armoniei, dintre 

care cea din cadrul eroticii platoniciene este cea mai frecvent citată. Convins 

de incoerenţa cosmologică, ochiul refuză transcendentul, ori demască vidul, 

iar ironia aici se insinuează. Femeia revine la dimensiunea umană, sau chiar 

animalică, fiind subiect de fabulă, este frecventă aluzia blasfematorie, 

romantismul însuşi, revendicat undeva (Cf. Eu nu cred nici în Iehova) ca 

metodă de creaţie şi cheie unică de lectură, apare adeseori persiflat în 

aspectele cele mai populare, creaţiei însăşi lipsindu-i o justificare plauzibilă. 

 

Este îndeobşte cunoscut că erotica lui Eminescu  este un amestec 

mistico-senzual, punctat uneori de misoginism, adeseori crunt. Între aceste 

trei atitudini diferite (femeia « medium », « obiect » şi « adversar ») uneori 

poetul inserează uşoare nuanţe şi secvenţe ludice, în care delicateţea nu mai e 

anticamera scenariului senzual, ci o încercare de recuperare a vîrstei naive 

prin elementele sale caracteristice : gesturi, detalii inocent-puerile, mici 

jocuri. Nimic din sexualismul transfigurat, ostentativ sau frustrat. Copilăriile 

marchează dez-implicarea. Tot dez-implicare înseamnă la început referirile 

ironice generate de incongruenţa erotică ante- sau post-festum. Ironia de 

acest tip se degradează adeseori în sarcasm, satiră, invectivă. 

În Pustnicul, Eminescu se mărgineşte la un « comentariu maliţios şi 

voluptuos totdeodată » (Ibidem: 191), care anunţă misoginismul de mai 

tîrziu. Cîteva versuri ţintesc chiar spre o complicitate cu cititorul, stratagemă 

tipică ironiştilor : « Copile dulci ca îngerii – virgine- /Prin sală trec purtînd 
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cununi de flori ;/ Ah ! vorba înger scapă pe oricine/ De lungi descrieri, dulce 

cititoriũ -/ Astfel cum ea mă scapă şi pe mine/ Să zugrăvesc terestrele 

comori ». Poetul nu pare încredinţat de puterea de înţelegere a destinatarului 

textului său, astfel că simte nevoia să evidenţieze cuvîntul « vorba », vrînd a 

sublinia faptul că păşim pe terenul minat al ironiei, unde nimic nu e ce pare a 

fi.  Strofa se încheie în defavoarea ironiei, poetul demascîndu-şi 

atitudinea reală : « Acele dulci, frumoase june-scule ? Cu minţi deşerte şi cu 

inimi nule ». Urmează un interval de misoginie tipică, intertextual-

declarativă, sceptică în esenţă, expunînd chiar probleme de artă poetică, în 

care sînt relativizate locuri comune ale formulei romantice. Sarcasmul se 

îmblînzeşte apoi şi iar gustăm o « porţie » ironică şi suspans erotic tipizat, 

căci se pare că ironia nu vizează numai femeia generator de pasiune, ci şi ca 

agent al imaginaţiei aferente. Referinţa ironic-ludică corupe cîteva dintre 

locurile comune ale senzualismului erotic cultivat alteori în registru grav de 

chiar Eminescu: « Deci după o perdea ! Pe-o moale sofă/ A lene şade-un 

înger de copil./ În păru-i negru-o roşie garofă,/ În ochi albaştri plutitori ş-

agil/…/ Un înger, da ! aripa doar se cade/ Pe ai ei umeri albi ca neaua, goi,/ 

Spre-a fi un îngeraş precum se cade./ Ş-apoi ce bine-i ca s-o credeţi voi ! ». 

Finalul exhibă adevărata intenţie, cea satirică, spulberînd farmecul ironiei : 

« Cu vorba înger însă eu săracul/ Mă voi scuti de a descri – pe dracul ». 

Strategia e bine-cunoscută. Adeziunea « dulcelui cititoriũ » e întărită de auto-

flagelare (« eu săracul »). 

Scenariul din acest poem e oarecum asemănător cu acela din Rime 

alegorice, cu deosebirea că fragmentul din care voi cita e încadrat de o 

excursiune în lumea umbrelor, în deşertul Saharei. Perspectiva de aici e 

transferată unui ochi străin, unei instanţe lirice impersonale : « Ici vezi femeia 

plină şi bălaie/ Ce lasă-ncet să cadă a ei straie ;/…/ Ici una oacheşă se-

ntinde a lene/…/ Ici una stă cu ochii ei să soarbă…». Acestei atmosfere 

încărcată de erotism voluptuos-greu i se oferă prompt şi cheia, ceea ce 

diminuează tensiunea acumulată: atît cea erotică, cît şi cea născută din jocul 

discret cu imagini în care e angrenat cititorul neprevenit, căci aceste imagini 

nu sînt străine scenariului erotic eminescian din textele « oneste ». După 

evaluarea sarcastică a însemnătăţii unui eros depravat, orgiastic : « Un rîs, un 

chiot, o vuire mută - / Cu toţii strigă, nimeni nu ascultă ;/ Ocări frenetici sînt 

o dezmierdare/ Şi dezmierdarea deveni insultă », urmează blamul adus 

« mecanismului », căci privirea critică centrifugă pătrunde pînă la arhetip : 

« Femeia goală, cufundată-n perne/ Frumseţea ei privirilor aşterne ;/ Nu 
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crede, tu, că moare vre o dată/ Căci e ca umbra unei vieţi eterne » (Rime 

alegorice). 

În Scrisoarea V  ironia, sarcasmul şi umorul galeş « fac o cumpănă 

desăvîrşită ». Ironia e aici deschisă spre contemplaţie, dar « contrastul ironic 

între femeia plată şi omul cu mentalitatea metafizică » (Cf. G. Călinescu 

1985: 122) capătă valenţe didactice, urmărind să descifreze în spatele 

tensiunii erotice înşelate mecanismul la care sînt supuşi şi unul şi altul, ca 

într-un proces de centrifugare în care şi ironia se separă de satiră şi de 

cunoaşterea sterilizată de factorul ludic : « Ea nici poate să-nţeleagă că nu tu 

o vrei, că-n tine/ E un demon ce-nsetează după dulcile-i lumine ». 

În sfera erotică, ironia ca atribut al jocului copilăresc (deci nu ironia 

romantică în sens canonic) se infiltrează în unele texte, destrămînd în mod 

delicat tensiunea erotică. În Călin (file din poveste) descrierea interiorului 

rustic în care doarme fata de împărat sedusă de voinicul-zburător şi alungată 

apoi, e plină de detalii ghiduşe. Decorul contrastează evident cu cel în care 

avusese loc ritualul coruperii inocenţei adormite. Detalii ludice vin să 

îmblînzească ironia: ―Un papuc e sub o grindă, iară altul după uşă;/ Hîrîită, 

noduroasă, stă sub colb rîşniţa veche/…/ Pe cuptiorul uns cu humă şi pe 

coşcovii păreţi/ Zugrăvit-au cu cărbune copilaşul cel isteţ/ Purceluşi cu 

coada sfredel şi cu beţe-n loc de labă/ Cum mai bine I se şade unui purceluş 

de treabă‖. În Lasă-ţi lumea… găsim un fragment similar: ―De-al tău chip el 

se pătrunde,/ Ca oglinda îl alege - / Ce priveşti zîmbind în unde ?/ Eşti 

frumoasă, se-nţelege‖. La fel în După ce atîta vreme… , De pe ochi ridici , 

Din Berlin la Potsdam. În aceste texte, ludicul, ironic sau nu, relativizează 

atît imaginea femeii sau relaţia erotică, cît şi anumite stereotipuri proprii 

imaginarului erotic romantic. 

 

Un soi de relativism planează şi în textele în care intervin elemente 

de poetică implicită: interogaţii grave cu privire la rostul poeziei în general şi 

aluzii joviale la locul poetului în societate sau « societăţi ». Dintre acestea 

interesează aici acelea care sugerează detaşarea ludică a creatorului de creaţia 

sa, căci înverşunarea satirică nu distanţează, ci uneşte şi mai intim pe creator 

de creaţia lui şi de rosturile ei adînci. 

Un astfel de text, cel mai frecvent citat, este Cugetările sărmanului 

Dionis, unde, pe lîngă arta scrisului, sînt ironizate o serie de alte « iluzii » : 

erotică, filozofică, socială, religioasă. Totul e deosebit de omogen şi cu atît 

mai ironic cu cît îl raportăm la contextul în care a apărut, la diversele 

contexte angrenate într-un joc intertextual abil regizat. 
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În Epigonii intenţia ironică e mascată de elogiu şi de ostentativa 

auto-flagelare. Jocul cu definiţii are aerul unui nomenclator panegiric. 

Trecutul e clasat şi i se sugerează decrepitudinea, anacronismul. Exponenţii 

săi sînt prizonieri ai formulei şi depăşiţi de suflarea veacului. Ironia frizînd 

satira este evidentă în partea secundă, dar ea desface numai în aparenţă 

mecanismele creaţiei « noi », declarînd-o ca falsă, ipocrită, căci, în fapt o 

legitimează şi o defineşte ca adecvată : « Rămîneţi dară cu bine, sînte firi 

vizionare,(…)/…Lumea-i cum este … şi ca dînsa sîntem noi ». 

O detaşare coerentă şi ostentativă a poetului de creaţia sa se petrece 

în Cum negustorii în Constantinopol, în care ironia nu vizează numai 

« marfa », produsul manufacturier al poetului, ci şi pe lector, pe care, de 

obicei, ironistul îl invocă sau îl subînţelege ca aliat. Aceasta artă poetică are 

un efect care contrazice detaşarea creatorului de creaţie : îl legitimează pe 

poet ca « meseriaş » lucid şi priceput, care-şi permite să-şi submineze 

artefactul, deconspirîndu-i, astfel, demonstrativ, mecanismul erudit. Cel ce 

iese în pierdere nu e, cum s-ar crede, autorul şi arta sa meşteşugărească, ci 

neinstruitul lector : « Aprinde-ţi pipa şi aşază-ţi jeţul // La gura  sobei cum o 

cere uzul ; / Citeşte cartea ce îţi cade-n mînă / Şi vezi de nu-i mărgăritar 

hurmuzul / Ce-n mînă-l ai de-acum o săptămînă». 

Poemele Albumul sau Sauve qui peut, două variaţii pe o temă 

comună,  au o mai pronunţată referinţă extra-textuală. Aici, autoironia şi 

caracterul impus al creţiei poetice sustrag pe poet de sub incidenţa ironiei 

destinatarului instruit : « Un vers încerc cu pana mea incultă,/ Pe masa ta 

aşez o foaie smultă/ Ce, de cînd e, nici n-a visat Parnasul./…/ Apoi te uiţi 

rîzînd la cîte-o filă/ Viclean te bucuri de-ale noastre-ntreceri/ Privind în vrav 

prostia immobilă» (Albumul). Creatorul se detaşează ironic de creaţie ca de 

un fiu handicapat, dar o face pentru a evita ofensiva ironică a unui factor 

extern. « Ironia implică o anumită atenuare a lui EGO », care atenuare poate 

duce la « pierderea controlului asupra propriului EU » (Cf. Vladimir 

Jankélévitch 1994: 47).  

 Deci, nici ironia, nici naivitatea nu reuşesc să păstreze intactă 

unitatea eului. Disimularea din Albumul mimează scindarea, anticipînd, de 

fapt, dezbinarea pe care o aduce cu sine ironia critică străină, demonstrînd 

egoismul oricărei ironii. 

Acest tip de conştiinţă, identificabil şi în alte poeme, este eficient şi 

în sens estetic, spre deosebire de atitudinea vindicativ-puerilă din Cereţi 

cînturi de iubire : « Nu , de cînd sînt eu în lume/ Nimeni, nimeni pe pămînt/ 

N-a zîmbit l-a mele glume ». Explicaţia e simplă şi duios de ineficientă : 
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« Aveam spirit – dar prea fine/ Păreau glumele-mi la proşti ». Răzbunarea e 

iminentă, patetică şi…penibilă : « Dară astăzi cu mîndrie/ Eu nu voi să le 

răspund./ Ah ! vor şti ei vre o dată/ Cîte lacrimi eu am plîns ». Este evident 

că acestei chinuite îndîrjiri de a păstra strînsă « legătura între spirit şi 

semnele spiritului » îi este preferabilă o sănătoasă cură de autoironie. 

 

Traseul pornit din incongruenţa erotică şi trecut prin filiera 

elementelor de artă poetică, se pierde, în registrul « grav », în pesimismul 

eminescian. Înainte de a cufunda conştiinţa în resemnare (nu neapărat 

cronologic), ironia relativizează conţinuturile senzoriale, sentimental 

afective, ideatice, religioase , etice ale persoanei, în sensul de persona. Aici 

se insinuează şi se revelează proteismul fiinţei, accelerat de propensiunea 

spre joc, care elogiază relativismul şi policentrismul. 

Elementul definitoriu al acestui tip de viziune este « lumea ca 

teatru », în care oamenii sînt « măşti ». În Glossă se sugerează că subiectul 

contemplator ar fi (sau ar trebui să fie) conştiinţă imuablilă, consecventă, 

care trădează mecanismul arhetipal prin neparticipare. Eul poetic eminescian 

e obsedat de individualitate, de originalitate, fiind exponentul atitudinii « à 

rebours », orgolioasă în fond, autoironia şi orgoliul fiind dimensiuni 

incompatibile : « Lumea toată-i trecătoare /…/ Numai poetul, / Ca pasări ce 

sboară/…/ Trece peste nemărginirea timpului » (Numai poetul…). 

Indiferent de agent, conştiinţa poetului e, totuşi, adeseori supusă 

inconsecvenţei, se pliază pe existentul vegetal, erotic, ideatic, politic:  « 

Sîntem plecaţi sub greul anatemii / De-a nu afla nimic în vecinic mers ? » 

(O-nţelepciune, ai aripi de ceară !). 

În spatele Weltironie-ei din Privesc oraşul furnicar, compunere de 

tinereţe, ochiul contemplator pune între percepţie şi gîndire ecranul senzorial, 

construit din jocul cu imagini. Acest « pastel citadin » întruchipează în mod 

discret ideea « lumii ca teatru », dar nu în cheie gnomică. Detaşîndu-se de 

« oraşul furnicar », eul contemplator consfinţeşte ieşirea din sine, ca într-o 

Nirvana antumă. « Înţelepciunea » aceasta precoce a eului evită să fie 

didactică tocmai prin discreţia cu care reprezintă scenariul 

dezindividualizării. Ieşirea din sine, exhibarea sinelui, (Ştefan Aug. Doinaş 

1992) pare sinonimă cu uitarea de sine, dar numai dacă omitem dimensiunea 

ludică a acestui proces. 

Unul dintre textele poetice « concluzive » (deci, produs al 

« bătrîneţii » subiectului creator) este  Cu gîndiri şi cu imagini, în care 

proteismul şi polimorfismul sînt justificate autoironic de vicii interne : « Cu 
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gîndiri şi cu imagini/ Înnegrit-am multe pagini/ Ş-ale cărţii, ş-ale vieţii, 

/…/Nu urmaţi gîndirii mele: / Căci noianu-i de greşele/ Urmărind prin 

întuneric/ Visul vieţi-mi cel chimeric// Neavînd învăţ şi normă/ Fantazia fără 

formă/ Rătăcit-a vai ! cu mersul:/ Negru-i gîndul, şchiop e versul». 

 

Comentîndu-l pe Tieck, Albert Béguin scrie că ironia este « organul 

de echilibru cu ajutorul căruia poetul poate să îmbrăţişeze viaţa însăşi a 

devenirii interioare şi exterioare, fără să se angajeze pe de-a-ntregul sau să se 

înece în ea » (A. Béguin 1970: 295-296). Exacerbarea romantică a eului 

poate duce la destrămarea elementului exacerbat, deoarece ironia e un proces 

dialectic, iar poemul se comportă ca o « reflecţie stabilă asupra instabilităţii 

lucrurilor ; totodată e o reflexie multiplicată ca într-o serie infinită de 

oglinzi » (Cf. Mircea Doru Lesovici 1999: 35). Ironia e un semn de sănătate 

în măsura în care salvează sufletul din mreaja relativităţii impuse de lume ; 

ea este însă o boală în măsura în care e incapabilă să tolereze absolutul. 

« Contaminat de cultură » ( Ştefan Aug. Doinaş 1992: 55), Eminescu 

se exprimă poetic în multiple ipostaze. Între acestea, ironia se afirmă ca duh 

al scindării, dar şi prin propensiunea ludică, tocmai ca element al coeziunii. 

Deşi jocul ironic aboleşte lirismul, nu îi este nociv decît în măsura 

exacerbării necontrolate. Folosită în doze moderate, ironia elimină scleroza, 

mono-tonia lirică şi, ca o pîrghie, facilitează schimbul de gardă al măştilor 

lirice. Poetul liric « Nu exprimă adevăruri ale vieţii sale personale şi ale 

lumii sale limitate, ci produce de fiecare dată măşti ale adevărului lumii şi 

vieţii. Exhibarea de sine a poetului liric se face totdeauna pe o scenă de 

cultură, adică într-un cadru de ficţiune şi convenţie (…) poetul este prin 

definiţie o fiinţă plurală » (Ibidem: 56). Deşi ironia provoacă o ruptură 

axiologică (etică, erotică etc.) între eu şi lume, ea nu provoacă şi una de 

esenţă. La fel cum eul liric abisal îşi îmbracă existenţa în limbaj şi o 

travesteşte în multiple ipostaze, ironistul îşi îmbracă mesajul în veşmintele 

culturii, pe care o abordează activ (aşa cum înţelege T.S. Eliot raportarea la 

tradiţie), intertextual, deci polemic, deci ludic.  
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    CARMEN-NARCISA BRAŞOVEANU 

Anul III, Cluj 

 

Umbră – Vedere – Viziune 

în monologul Dochiei 
 

Introducere 

 Viziunea cosmogonică din monologul Dochiei (din piesa neterminată 

Decebal) se conturează pe coordonatele lumii prezentului înţeles ca o formă 

pulsîndă a durerii şi mărginirii, ca o oglindă ce reflectă divinul. Iar această 

oglindă distinge, dincolo de propria suprafaţă, entităţi spaţio – 

temporal dotate cu subiectivitate şi ontologie raţională.  

 Portretul Dochiei se conturează pe trei planuri intersectate şi 

intersectabile, corespunzînd unor lumi diferite ca statut existenţial (desigur, 

în interiorul oferit de universul ficţional dramatic), dar şi ca statut 

evenimenţial, după cum urmează: a) concretul istoric; b) profeticul; c) etapa 

tranzitivă. Primul plan este caracterizat de conceptul de ,,ochi-umbră‖  ce 

poate fi definit ca acel simţ perceptiv care depăşeşte limitele vizibilului 

accesibil fiinţei umane (încercînd să desluşească mesajul de dincolo de 

semnele exterioare, luptîndu-se cu umbrele12 semnificante); cel de-al doilea 

plan se construieşte la extrema cealaltă şi se aşează sub cupola „viziunii‖, în 

care privirea îşi dezvoltă complet capacitatea intepretativă, permiţîndu-i-se 

ochiul proleptic al cunoaşterii lucrurilor viitoare; ultimul plan se localizează 

evolutiv între celelalte două, fiind reprezentat de „vederea‖ incipient 

profetică, dar luînd naştere pe baza oferită de planul umbrei. 

 

1. Concretul istoric  

 Lumea concretului istoric trasează liniile definitorii într-un stadiu 

iniţial ce abundă în semne şi simboluri (de natură fizică).Acestea se vor 

                                                 
12

 Aceste umbre îşi au echivalentul în fragmente de descoperire a adevărului divin, 

fragmente presărate printre fapte şi evenimente istorice.  
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activa la nivelul tranzitiv, transformîndu-se în probabilităţi, pentru ca în 

ultima etapă să ia forma realului. Însă, se cere să se facă în acest punct o 

distincţie între ceea ce înseamnă realul profeticului şi realul realităţii 

(istorice) - în primul caz e vorba de conţinutul viziunilor Dochiei şi de planul 

lor de manifestare, cel ideatic, abstract; iar al doilea caz e redat de expresia 

„fizică‖ a acestui conţinut. Numai în momentul în care realul vizionar nu şi-

ar găsi exprimare în cel aparţinînd realităţii, atunci se poate discuta de 

falsitatea viziunii. O altă observaţie se referă la faptul că intervalul temporal 

de existenţă al celor două tipuri de real nu este simultan, ci succesiv, 

profeticul încetînd în clipa metamorfozării sale în realitate. Continuînd 

analiza acestui univers „dochian‖, se remarcă prima intervenţie a singurului 

personaj feminin, verbalizînd o serie de impresii senzoriale generate de 

apariţia solului Longin; acestea sînt precedate de o asimilare subiectivă a 

caracterului statuar al romanului şi urmate de înregistrarea asemănării sale cu 

divinul plural („aşa trebui s-arate zeii!‖). Filtrul privirii reflectate - 

inchizitorie şi interpretativă – a Dochiei se întoarce spre locul din care a fost 

iniţiată prin intermediul „ochilor imobili‖ ai solului, ochi în care se citeşte 

împietrirea şi fiorul potenţialei distrugeri a patriei sale. 

 Aici se pot găsi elementele care vor fi mai apoi elaborate în tabloul 

monologic. Umbrele pietrificării, răcelii, statuarului, furtunii, imobilităţii şi 

ale indiferenţei neînduplecate sînt tot atîtea realităţi în devenire, acoperite pe 

moment de vălurile palimpsestice ale vizualului neclar. Dacă Longinus 

trezeşte sentimente de teamă pe această secvenţă, ele se vor transforma în 

certitudini vizionare, cuprinzînd apocaliptic întregul cosmos (cosmos ce 

poate fi asimilat patriei sau cosmos înţeles literal). 

  

2. Vederea tranzitivă 

 Etapa existenţială de mijloc a Dochiei este partea de convergenţă a 

liniilor ce vin dinspre celelalte două planuri (umbrele şi profeţiile). 

Sintagmele „vederii‖ se constituie într-un proces cumulativ. Astfel, căderea 

lui Decebal, dezorientarea Daciei, cererea de explicare/dezvăluire a 

strategiilor politice („Nu te pricep….Ce vrei să zici principe?‖) reprezintă 

izvorul ce va delimita matca tranziţiei spre viziune. Însă, în acest caz, rostirea 

vizionară este rezultatul unei interptretări semiotice cu rădăcini pragmatice, 

fiind consecinţa directă a procesului de receptare prismatică prin care Dochia 

efectuează deducţii pornind de la elemente de cunoaştere comune; dar 

diferenţele sînt individualizate de subiectivitatea personajului. Pe linie 

demonstrativă se observă că impresia statuarului obiectual al solului 
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dobîndeşte expresia anxietăţii pentru soarta lui Decabal (anxietate de tip 

particular) şi pentru soarta ţării ( anxietate de tip naţional). Iar această 

conturare a Dochiei – ca individ şi ca item al comunităţii – atinge un grad de 

generalizare şi mai înalt în monologul său, înglobînd întreg universul în 

mecanismul genezei şi al stingerii.  

 

3. Viziunea 

 Ultima lume „dochiană‖ corespunde gradului final de claritate a 

cognoscibilului, expus prin intervenţiile în spaţiul şi timpul masculinului 

istoric. Structurarea viziunii cosmogonice are drept corespondent de 

adîncime ceea ce Ioana Em. Petrescu numeşte „modelul cosmologic kantian‖ 

(Ioana Em. Petrescu 1978: 18-19). Principiul generativ al acestuia este cel al 

„genezei continue‖, dar şi al „pluralităţii de lumi‖ finite aflate intr-o mişcare 

permanentă şi constantă de alcătuire şi dezintegrare. Coordonata de 

identificare prin variabilele unicităţii este situată de Eminescu în conceperea 

divinului ca „nefiinţă, nedeterminare pură, care visează însă, în adîncul 

repaosului etern, să-şi descopere sensul şi se proiectează, cosmogonic, într-o 

lume-oglindă‖ (Ibidem: 19); iar aceasta e chiar gîndirea umană, intervalul 

abstract în care se trag contururile ideilor, interpretărilor personalizate. 

Viziunea Dochiei, în ondularea sa de transcendere a exteriorului, a 

suprafeţei, descoperă esenţa Unicului, anume conceptul de increat şi de 

eternitate pură, lipsită de formă. 

 

3.1 Arhitectura monologului  

 Din punct de vedere arhitectural se pot departaja cinci secvenţe de 

construcţie a textului dramatic, adunate sub cinci mărci specifice: identitate, 

suferinţă existenţială, precosmosul etern, geneza şi stingerea. 

 

 3.1.1 Identitate 

 Centrată pe autodefinire, cea dintîi secvenţă stabileşte un punct de 

perspectivă/referinţă şi un unghi de lumini (deschideri) şi zone de întuneric 

(închideri) diferite, astfel încît imaginea profetică vizualizată devine efectul 

antinomic al unei fiinţe determinate care are acces la indeterminat/-are 

(divin). Dochia, dincolo de identitatea istorică şi mitică, e componenta 

universului guvernat de figura „copilului‖13. Este un univers al inocenţei, al 

                                                 
13

 Figura copilului, alături de cea a bardului, este asociată de Ioana Em. Petrescu 

modelului platonician. 



30 

legăturii directe cu natura, cu temporalitatea imediat ulterioară punerii în 

formă; deşi aparţine căderii din eternitate, ea mai păstrează cordoane de 

comunicare cu aceasta, cordoane prin intermediul cărora cunoaşterea este 

clară şi perfect asimilabilă. Caracteristicile enumerate îi sînt transferate 

Dochiei, conferind, în acelaşi timp, viabilitate ontologică viziunii sale. 

 Un alt element complementar (specific eminescian, de altfel) se 

adaugă ipostazei copilului: vedere14 întoarsă spre interior, servind drept 

mijloc de accesare a esenţei lucrurilor, în relaţionare temporală şi cauzală 

dublu orientată: din prezent spre trecut şi spre viitor. Ceea ce Dochia – copil 

vede este durerea nemărginită cu soluţionare unică în moarte, dar şi eternul, 

acel „ce unic‖ urmat de mişcarea creatoare a „sîmburelui‖, de consecinţele 

formării şi ale distrugerii mîntuitoare într-un posibil timp pe axa cronologică 

liniară. 

 3.1.2 Suferinţă existenţială 

 Al doilea fragment începe printr-o exclamaţie adresată ( lui Decebal), 

marcînd formal una din instanţele „dialogului‖ (implicit). Această 

exclamaţie, într-o nouă subîmpărţire triadică, constituie un prim strat; 

următorul reflectă constatările Dochiei privitoare la durerea  lumii întregi, o 

durere ( conştientizată sau nu de fiinţele umane) care străbate existenţa ca un 

flux continuu, într-un „spasmu lung‖, infinit, fără început şi sfîrşit, dar 

cuprins antitetic în limitarea „totului‖. Suferinţa are drept corespondent (şi 

chiar izvor generativ) procesul de autodescoperire iniţiat de Zeu, iar lumea în 

care se manifestă procesul e alcătuită pe o schemă fixă, turnată în tipare 

delimitate, modelîndu-se în ceea ce umanitatea numeşte realitate. Al treilea 

strat se impune sub forma unei soluţii, anume moartea, al cărei domeniu de 

exprimare „ontologică‖ este „nimicul‖, vidul inform, lipsit de repere. 

Tanaticul se prezintă superior vieţii datorită calităţii sale proleptice, dar şi 

reiterative: proleptic, prin replicarea condiţiilor eternităţii (stadiul pregenetic 

şi atemporal); reiterativ, pentru că moartea este o proiecţie repetitivă de tip 

sinecdocă a veşniciei. 

  

 

 3..1.3 Precosmosul etern 

 Următorul fragment (introdus tot de exclamaţia „ah!‖, marcînd un  

efect dramatic empatic) se construieşte cumulativ, cu termeni care se 

                                                 
14

 Asocierea cunoaşterii cu vederea pare a fi o atitudine originară, cristalizată în 

sanskritul vidya, însemnînd «ştiinţă» şi «vedere»‖ -  cf. Ioana Em. Petrescu 1989: 14. 
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anulează reciproc, reuşind să creeze astfel o imagine lingvistică a 

precosmosului plasmatic şi stagnant. În acest fel entităţile universului prezent 

sînt atrase într-un proces genetic invers, spre existenţa increată: fiinţa, 

nefiinţa, „marea aerului‖, azurul, „cuprinzătorul‖, „cuprinsul‖, moartea, 

nemurirea. „Ce-ul unic‖ se mulează pe universul neformat, găsindu-şi 

negaţia în sine, aflîndu-se sub semnul incertitudinii, al probabilităţii, 

întoarcerea spre interior fiind inerentă. 

 Interpretarea vizuală a acestei plasări spaţio-temporale poate fi 

imaginea unui vortex concav adîncit spre origini; numai două din cele patru 

elemente primordiale se recontopesc aici, pierzîndu-şi individualitatea: aerul 

şi apa. 

 3.1.4 Geneza 

 Penultima secvenţă e marcată tot de o exclamaţie, dar de data aceasta 

are un caracter adversativ, accentuînd intensitatea dramatică şi opoziţia 

fragmentului faţă de cele anterioare („Dar vai!‖). Acum se produce  mişcarea 

genetică - Unicul începe să se dividă şi să impună nimicului forma ca 

principiu ordonator; sîmburele care întrerupe „eterna pace‖ dezechilibrează 

haosul, născînd lumea şi durerea. La nivelul discursului care preia imaginea 

cosmogonică se formează o turnură tensionată şi antitetică – glasul Dochiei 

capătă inflexiunile unui „bocet‖ cauzat de pierderea eternităţii în favoarea 

plurităţii fiinţelor. Mişcarea sîmburelui este simultană cu „decizia‖ „fiinţei 

nenţelese‖ de a se înţelege proiectiv şi diadic prin efortul de ridicare a lumii 

ideatice. Este un mod de (auto)înţelegere diadic pentru că îşi transferă 

componentele (moartea şi nemurirea) în mediul uman creat concomitent cu 

transferul. Însă indivizilor fenomenalului  nu le este acordat referent 

noumenal sau acesta este un referent-absenţă. Din perspectiva elementelor 

primordiale, pămîntul este cel care se uneşte în/cu veşnicia informă. 

 3.1.5 Stingerea 

 A cincea secvenţă, care începe tot prin interjecţia „ah!‖,  prezintă 

statutul fiinţelor umane în arderea autocunoaşterii Divinului. Dochia 

recunoaşte că „arderea eternă sîntem noi‖, avînd drept unic scop existenţial 

oglindirea identităţii Increatului în încercarea de a-şi da sens. Umanul nu e 

decît o succesiune continuă de entităţi limitate întru întreţinerea Ilimitatului. 

De aici, întreaga durere – lipsa „patriei (ce) nu i-a fost dăruită niciodată‖ 

(Ioana Em. Petrescu 1978: 19) - transformă fiinţa în lumină incandescentă, în 

foc mistuitor, reiterativ al flăcării Unicului. Mecanismul de generare 

funcţionează chiar şi atunci cînd e descoperit, neputînd fi alterat sau stopat 

(doar Zeul deţine această putere). 
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 Acţiunile proleptice au clare conotaţii apocaliptice, iar distrugerea se 

realizează printr-o  mistuire reciprocă a elementelor originare: pămîntul piere 

în foc, cerul în pămînt, iar sîngele ( simbolizînd viaţa, dar substituind şi apa 

inanimată din care a ieşit viaţa) se va contopi în/cu universul  (incluzînd 

soarele şi stelele). Mîntuirea umanului va fi deplină nu în clipa morţii 

individuale, ci în acest moment al stingerii cosmice, al reîntoarcerii în 

eternitate şi în increat. De altfel, tot aici se opreşte şi căutarea identitară a 

Zeului, ce se regrupează convergent spre unicitate. 

 Focul este ultimul care se adaugă veşniciei, desăvîrşind stingerea prin 

autodizolvare. 

 Se desprinde astfel, la nivelul acestor elemente, un curent de 

reunificare în neant, opus celui de geneză: neant ←apă ←aer ←pămînt 

←foc. 

 Pe lîngă monologul Dochiei apare şi o ultimă intervenţie în care 

cititorului i se dezvăluie concretizarea profeticului în planul istoriei. Ceea ce 

a fost mai întîi observat, apoi decriptat interpretativ şi, în final, decriptat 

vizionar este sugerat în versurile: „Ieri înc-n cer, ci azi pe pămînt/ Eu simt în 

mine glasul/ Lumina, sufletul, durerea mării‖. Acestea sînt gîndurile-ecou ce 

se materializează ca răspunsuri la tabloul apocaliptic exterior. 

  

Concluzii 

 Tipul cunoaşterii atribuit Dochiei se desfăşoară sub forma unei 

entităţii activate de două mişcării: pe de o parte, există o mişcare reversibilă 

între intuiţie şi certitudine, iar, pe de altă parte, există o mişcare triadică, 

circulară, iniţiată de umbră, continuată de vedere şi definitivată de viziune.                            

 Ceea ce reuşeşte Eminescu în acest monolog este creare unei piese 

dramatice într-o altă piesă dramatică, amalgamînd liniile de construcţie pe 

plan ideatic (filosofic şi literar) şi pe plan formal.   
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MIRCEA PĂDURARU 

Master, Iaşi 

 

Eminescu şi problema răului 

 
 Tema răului la Eminescu are o lungă tradiţie exegetică. În 

interiorul acestei tradiţii interpretările au fost cîteodată atît de diferite încît 

astăzi „chestiunea răului‖ a devenit „problema răului‖ la Eminescu, 

sintagmă în care cuvîntul „problemă‖ îşi menţine toată ambiguitatea. 

„Problema‖ ca atare este dublă: pe de o parte, este vorba de instanţa 

critică şi de dimensiunea pe care aceasta o conferă subiectului în discuţie, 

pe de altă parte, ea priveşte chiar concepţia eminesciană despre rău. 

Începînd cu Gherea, care nu recomanda tinerilor pe Eminescu, pe motiv 

că este infestat de pesimismul german, şi, ca atare, nociv pentru sufletele 

june, pînă la G. Călinescu, Rosa Del Conte sau I. P. Culianu, subiectul de 

faţă nu a încetat să provoace, să fascineze şi, poate, să scandalizeze.  

 În ceea ce ne priveşte, vom încerca să vedem care este „culoarea‖ 

pesimismului eminescian. Acesta ia fiinţă dintr-o întelegere hiperlucidă a 

lumii, o înţelegere a unei instanţe care descoperă că temeliile lumii sînt 

aşezate pe „rău‖. Considerăm deci raportul dintre „pesimismul 

eminescian‖ şi „rău‖ în termeni de cauzalitate. Dar oare care este 

dinamica din interiorul acestui raport? Dinspre care termen spre care se 

realizează mişcarea? Prima variantă de răspuns ar arăta aşa: pentru că 

lumea este rea, atitudinea eminesciană în faţa lumii va fi pesimistă. A 

doua variantă de răspuns arată astfel: pentru că structura spirituală a 

instanţei lirice este esenţialmente pesimistă, optica sa asupra lumii va fi 

neapărat negativă, „decepţionistă‖ (cu un termen de-al lui Gherea) şi, în 

consecinţă, lumea văzută prin ochii săi va apărea ca rea. Argumente 

pentru a efectua o analiză în ambele sensuri se găsesc fără prea multă 

greutate
15

. Noi însă ne vom ocupa în acest loc numai de prima variantă de 

răspuns.   

                                                 
15

 Iată de pildă, pentru a doua variantă de răspuns, un argument poetic pe care îl găsim 

într-o scrisoare a lui Eminescu către Veronica Micle. Ea datează din octombrie 1882:  

„...Ştiam prea bine că fondul sufletului meu e desgustul, apatia, mizeria. .. Nu iubesc 
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 G. Călinescu, Rosa Del Conte şi Ioan Petru Culianu s-au pronunţat 

fiecare în această chestiune, iar răspunsurile lor diferă simţitor. Însă nu 

sursa, izvorul filosofic ori de altă natură, din care se adapă pesimismul 

eminescian ne interesează, ci specificitatea sa, timbrul acestui pesimism, 

care, după cum deja au afirmat şi Rosa Del Conte, şi Culianu, diferă mult 

de cel schopenhauerian. Fie că vorbim de pesimismul schopenhauerian 

(Călinescu), fie de un nihilism de esenţă dualistă, gnostică (Culianu), e 

greşit a se spune, pur şi simplu, că Eminescu nu a poetizat ideologii. La 

limită, ne interesează măsura în care se îndepărtează de aceste ideologii, 

gradul în care le trădează şi adaosul care derivă din temperamentul, din 

structura sa spirituală.  

 Atît poemul Mureşanu (cu variantele sale), cît şi poemul 

Demonism (texte de căpătîi pentru înţelegerea concepţiei eminesciene 

despre rău) reprezintă o evaluare şi o explicare a lumii. Deşi se vorbeşte 

oarecum în chei diferite, perspectiva răului din cele două poeme păstrează 

multe similarităţi. Suficient de multe pentru a putea vorbi cu îndreptăţire 

despre o viziune unitară asupra lumii, în care răul are rolul central. 

Textele se prezintă ca două monologuri ample (cu excepţia variantelor 

poemului Mureşanu) în care, cum am spus, se realizează un exerciţiu de 

explicare/ evaluare a existenţei. Această explicare pleacă de la trei 

întrebări: ―cine este creatorul lumii?‖, ―cum este creaţia?‖ şi ―care este 

relaţia dintre creator şi creaţia sa?‖ Două atitudini ies în evidenţă, 

dincolo de rezultatul acestei explicări a lumii: 

1. atitudinea eului liric în raport cu acest exerciţiu; 

2. atitudinea în faţa lumii astfel descoperite. 

 Despre prima atitudine se poate spune că, în cheia poemului 

Mureşanu, operaţia de explicare / evaluare a lumii reprezintă un exerciţiu 

anevoios şi profund inutil: „A gîndului lucire, a inimii bătaie/ Ridică un 

grăunte din sarcina greoaie/ Mizeriei comune?”. Şi imediat după: „A tale 

                                                                                                                         
nimic pentru că nu cred în nimic şi prea greoi pentru a lua vreun lucru precum se 

prezintă, eu nu am privirea ce înfrumuseţează lumea, ci aceea care vede numai răul, 

numai defectele, numai partea umbrei. Sătul de viaţă fără a fi trăit vreodată, neavînd un 

interes adevărat pentru nimic în lume...‖ E drept că e o scrisoare scrisă într-un moment 

delicat al relaţiei lor. Totuşi ...sînt cuvintele lui Eminescu care îşi pot găsi cu uşurinţă un 

ecou în opera sa literară. 
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lacrimi crude, a tale crude chinuri/ Îi schimbă poate-n taină prescrisele 

destinuri?”.   

 Explicarea lumii este în mod esenţial un exerciţiu de interpretare a 

semnelor lumii, un efort hermeneutic, care, din nuanţa retorică a întrebării 

de mai sus, ar fi, aparent, fără finalitate. Mai mult, în proximitatea  acestor 

versuri se mai află încă o interogaţie retorică care denunţă însăşi lipsa 

scopului vieţii. Asupra rostului acestui demers şi a atitudinii cu care se 

face interpretarea lumii vom reveni mai tîrziu. 

 Despre atitudinea în faţa lumii descoperite, ca urmare a actului 

interpretării, nu putem vorbi decît după ce vom fi conturat în linii mari o 

imagine a lumii în care, cum am spus, răul ocupă locul central. 

 Mişcarea acestei explicaţii a lumii este, cel puţin în cazul 

poemului Mureşanu, una inductivă. Se pleacă de la constatări particulare, 

pe diferite niveluri ale existenţei şi se ajunge, ca o însumare, ca o 

totalizare, la afirmaţii cu caracter ontologic. Aici răspunsul la prima 

întrebare se deduce din însumarea răspunsurilor la întrebarea a doua, care 

privea creaţia originară: „Creat-a lupul aprig el pentru mielul blînd / 

Carne cu ochi creat-a el pentru cel flămînd...”,  „Iar omul, ce-i făptură 

aleasă, are-anume/ Un creier şi un suflet pentru dureri în lume‖, ceea ce 

reprezintă, prin aspectul de nedreptate pe care-l evocă, de asimetrie şi 

cinism, tot atîtea caracteristici ale creatorului. Din forma creaţiei se 

deduce caracterul creatorului: căci creatorul, ca orice creator realizează, în 

actul creaţiei, o punere de sine în operă.  

 „Citirea‖ semnelor lumii continuă cu o privire asupra celor răi. 

Acestă scrutare este prilej pentru un adevărat examen moral îndreptat 

înspre lume şi cuprinde o reţetă de succes, în sens social,  fundamentată 

pe o scară a virtuţilor întoarse. Întîlnim toată tipologia umană din registrul 

falsităţii, caricaturi comparabile cu colectivităţile negative din Scrisoarea 

III: falsul erou, fiinţa îngîmfată care imită onoarea, fiinţa care mimează 

figura ascetului sfînt etc. 

 Însă această evaluare a lumii sfîrşeşte cu formularea unor 

concluzii cu caracter ontologic: „...vremea se măsoară / După a răutăţii 

păşire... Rău şi ură / Dacă nu sînt, nu este istorie.  Sperjură, / 

Invidioasă, crudă, de sînge însetată / E omenirea-ntreagă... o rasă 

blestemată, / Făcută numai bine spre-a stăpîni pămîntul.../ Căci răutăţii 

sale îi datoreşte-avîntul/ Ce l-a luat pe scara fiinţelor naturei‖ sau: „Şi în 
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ureche-mi bate:/ Că sîmburele lumii e-eterna răutate!‖. Formularea 

concluziei despre lume, creaţie a unui Demiurg care se oglindeşte în opera 

sa, într-o rostire cu valoare ontologică, de fapt, însumează toate 

rezultatele analizei de mai sus. Cu această perspectivă ontologică 

observăm că răul constituie însăşi temelia lumii şi principiul care stă la 

baza construcţiei sale. Răul originar este investit în facerea lumii şi 

datorită lui istoria umană este cu putinţă, prezentîndu-se ca dialectică a 

răului. Aici avem de-a face cu un răul matcă, cu răul esenţial din care 

derivă firesc relele de mai sus.  

 Să aruncăm o scurtă privire şi asupra poemului Demonism. 

Dincolo de ecuaţia mitică în care este aşezată problema omului, de 

conflictul dintre Demiurg şi Titan, se remarcă o diferenţă imporantă: 

poemul dezvoltă dintru început două perechi de opoziţii fundamentale 

exprimate estetic şi etic.„O raclă mare-i lumea. Stele-s cuie/ Bătute-n ea 

şi soarele-i fereasta / La temniţa vieţii‖. 

Astfel este reprezentată lumea. În opoziţie cu lumea muritorilor este 

descrisă lumea Demiurgului, „unde în loc de aer e un aur/ topit şi 

transparent, mirositor/ şi cald. Cîmpii albastre se întind,/ A cerurilor 

cîmpuri potolind/ Vînăta lor dulceaţă sub suflarea/ Aerului aurit‖. În 

această lume locuieşte Demiurgul prezentat ca un bătrîn cu plete albe, cu 

barba de ninsoare, cu ochi albaştri, ascultînd muzica de arfă a unui înger – 

„aerul roşind de voluptatea cîntecului său‖. În aceeaşi schemă a antitezei 

avem un tablou al muritorilor: ―Ici în sicriu, sub cel capac albastru/ Şi 

ţintuit şi ferecat cu stele,/ Noi viermuim în mase în cadavrul / Cel negru 

de vechime şi uscat…”.  

 Aceştia sînt termenii celor două perechi de opoziţii: Demiurgul 

este Rău, dar trăieşte într-o lume frumoasă şi el însuşi este frumos. Lumea 

muritorilor este o raclă, un cadavru, deci, urîtă, în care fiinţele desfăşoară 

spectacolul derizoriului, în schimb ei sînt buni. Aşadar, ce e frumos este 

rău şi ce este urît este bun. I. P. Culianu vede în aceaste două perechi de 

opoziţii „un fel de a indica o ruptură în armonia Fiinţei, de a sfîşia, în 

fond, unitatea platoniciană a Frumosului şi a Binelui.‖ (Ioan Petru 

Culianu 2000: 55). Mai mult, Culianu citeşte în acest raport inversat o 

atitudine „anti-estetică‖, cu menţiunea că în această polaritate „esteticul 

reprezintă transcendenţa, iar eticul, lumea‖.  
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 Fiinţa umană este în chip fatal rea: „Făcuţi sîntem / După 

asemănarea acelui mare/ Puternic egoist...”. Astfel fiind, oamenii au 

aceeaşi dorinţă de mărire (care se traduce în agresivitate) ca şi Demiurgul, 

însă sînt lipsiţi de puterea lui. Şi de aici ridicolul spectacolului lor.  

 Aceasta este mult simplificată imaginea omului faţă cu divinitatea 

în acest poem. Versurile: „El a fost rău şi fiindcă răul / Puterea are de-a 

învinge...-nvinse./ Tu ai fost drept, de-aceea, ai căzut‖, vin să aducă la 

unison cele două poeme în privinţa Demiurgului Rău şi a suveranităţii 

răului în / peste lume. Cu aceste observaţii încă stăm în Schopenhauer. 

 Avînd o imagine de ansamblu despre rolul răului în concepţia 

eminesciană, putem formula un răspuns în legătură cu atitudinea în faţa 

lumii astfel descoperite.  

 În cele două poeme se manifestă două modalităţi distincte de 

raportare la această lume nou descoperită, care e departe de a fi ―cea mai 

bună dintre lumi‖. Însă ceea ce au în comun ambele instanţe lirice este 

gestul de revoltă, marcat prin ample şi expresive imagini distructive. 

Acest gest marchează divorţul de Schopenhauer, de ataraxia propovăduită 

de filosoful german şi pe care o întîlnim în Glossă. Acestei despărţiri de 

Demiurg îi corespunde o solidarizare cu Satan sau cu orice demon care se 

opune Demiurgului. Căci, de vreme ce Dumnezeu este rău, tot ce este 

împotriva lui trebuie să fie – cu necesitate - bun. Bineînţeles că ordinea 

lumii instituită de Demiurg este rea şi trebuie distrusă şi înlocuită. În 

Mureşanu pare a fi preferată în final opţiunea pentru ordinea lui Satan, 

chiar dacă ordinea pe care o instituie el este haosul, descompunerea şi 

neantul. Această opţiune are însă ceva eliberator. 

  În Demonism, unde se prezintă un alt tip de lume, Culianu 

sugerează că scăparea vine din această inversare a datelor conflictului: 

―sus‖-ul este investit negativ şi ―jos‖-ul este investit pozitiv. ―Demonul 

cel drept se află jos, iar Demiurgul cel rău se află sus. Astfel, lumea 

(Pămîntul) este bun(ă) în timp ce transcendenţa (Ormuz) e rea. Salvarea 

vine deci dintr-o “dezinvestire” a ideologiei tradiţionale (sus, 

transcendenţă, creator) şi o “investire” a termenilor negativi (jos, 

creatură, lume), Pămîntul titan primind înspre final, în lectura sa, 

atributele unei divinităţi din lume, de vreme ce transcendenţa e 

fundamental minată.‖ (Ibidem: 62) 
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 Ce interpretare poate primi acest pesimism? E limpede că se 

depăşeşte viziunea schopenhaueriană. Nu e nu ―pesimism-pasiv‖, care se 

mulţumeşte doar să asiste la propria-i descompunere. Întîlnim, în schimb, 

un ―pesimism al forţei‖, mai aproape de Nietzsche, o formă de nihilism în 

atitudinea lui Mureşanu şi un gest radical de destituire-instituire a unor 

valori, principii de funcţionare a lumii, temeiuri în Demonism – dacă 

acceptăm lectura lui Culianu.  

 Dar oare aneantizarea lumii, care se propune în Mureşanu, 

înseamnă SFÎRŞIT? Nu ar putea fi o anulare a lumii, o întoarcere în 

nimicul originar, în bezna primordială, pentru a pregăti o re-facere? O 

nouă geneză?  Pentru a pregăti terenul, condiţiile pentru o reconstrucţie a 

lumii din temelii? O reconstrucţie întemeiată pe negarea radicală a vechii 

ordini, a vechilor principii, a vechii divinităţi? Orice astfel de negaţie 

conţine şi o afirmaţie la fel de puternică, cu tăria negaţiei: se afirmă 

posibilitatea, libertatea de existenţă a opusului celor pe de-a întregul 

negate. De aici nuanţa luminoasă a acestui pesimism şi tot de aici 

caracterul său afirmativ. Este atunci pesimismul eminescian optimism? 

Nu. Ar fi prea mult şi, în plus,  necuviincios. Însă, privit în profunzimea 

sa, pesimismul eminescian are pete luminoase, ferestre prin care se 

întrevede lumina, iar negaţia  poartă cu sine o afirmare cel puţin la fel de 

puternică.    
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DANIEL CLINCI 

Anul III, Constanţa 

 

Modele textuale eminesciene 
--perspectivă pragmasemantică asupra textului eminescian— 

 
Sistemele textuale sînt definite prin anumite modele pe care ele 

le promovează, pe baza unei scheme clare în care se regăsesc elementele 

fundamentale ale textualităţii. Un model textual apare ca suma de procese 

sintactice aparţinînd unei gramatici textuale. Modelul textual este o entitate 

sintactică, întemeiată pe relaţii interne care asigură coeziunea şi coerenţa 

ansamblului. 

 Fenomenul generator de text este textualizarea (cf. Marin Mincu 

1982),  definită ca trecere de la real la semnul scris, adică la ficţiune. Acest 

proces al textualizării intră în relaţie cu un proces semiotic, cel al semiozei 

infinite, teoretizat de Peirce şi preluat de Umberto Eco. 

                   La Charles Sanders Peirce semioza infinită se realizează prin 

generarea de către o primaritate a unei relaţii univoce cu o secundaritate, în 

aşa fel încît această relaţie să fie echivalentă, triadică şi autentică (adică 

nedecompozabilă) şi să determine o terţiaritate care să îşi asume faţă de o 

secundaritate aceeaşi relaţie triadică în care stă ea însăşi faţă de acea 

secundaritate. Procesul regresiei nelimitate are drept element fundamental 

relaţia autentică triadică în care cei trei membri sînt inter-relaţionaţi de ea 

într-un mod ireductibil la vreun complex de relaţii diadice. În această teorie, 

terţiaritatea (interpretantul) are cel mai important rol, fiind elementul care 

contractează relaţii ad infinitum. Un limbaj de orice natură funcţionează în 

structurile sale interne după această regulă a semiozei infinite, în consecinţă 

şi un model textual (care se constituie de altfel ca limbaj) are aceleaşi 

procese sintactice interne. 

                   Similaritatea teoriei lui Marin Mincu despre textualizare cu aceea 

a lui Peirce despre regresia infinită se află în structurile procesului. Dacă 

după Peirce textualizarea presupune trecerea unei primarităţi într-o 

secundaritate şi apoi într-o terţiaritate, relaţiile stabilite între acestea sînt, 

inter alia, triadice şi intensive, stabilite ca semioze, la Marin Mincu, relaţiile 

dintre primaritate şi secundaritate sînt, din punct de vedere textual, văzute ca 

relaţii de mediere între primaritate şi terţiaritate, care este componenta 

fundamentală. 
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                   Sînt aici de făcut cîteva afirmaţii. În primul rînd, bazele 

textualizării se află în procesul de semioză, unde se petrece regresia (Cf. 

Marin Mincu 2000). Un obiect în realitate trece în semnul său scris, adică în 

terţiaritate, prin mecanismul semiozic al regresiei. Însă, acestea sînt mai bine 

observate pe analize de texte care se formează ca modele textuale. 

                   Metodele pe care le vom avea în vedere aici sînt cea anglo-

americană, world text theory, şi cea denumită reader response criticism, 

preluată de la Umberto Eco. Vom încerca să delimităm trei modele de text 

bazate pe trei funcţii distincte: în primul rînd vom disocia o modelizare 

textuala bazată pe spaţialitate, apoi un model textual fundamentat pe axa 

evenimenţială şi, în fine, unul axat pe actanţialitate.  

 

 

 Modelul textual al insulei în insulă. Modelizare bazată pe 

spaţialitate 

 

                   În nuvela Cezara apare un sistem complex de textualizare, în 

modul definit mai sus. Modelul insulei în insulă presupune un traiect al 

semiozei către manifestarea generării unei terţiarităti, anticipat din ocupaţia 

lui Ieronim de a desena realitatea în fiecare colţ disponibil, în cărţile sale şi 

pe pereţii chiliei sale. Ceea ce se întîmplă aici este un procedeu semiotic prin 

care sînt stabilite relaţii terţiare între realitate şi desen – semnul obiectului în 

cauză. Modelul insulei în insulă vine să amplifice relaţiile acestea, intrînd 

astfel în funcţionare un cod hermetic al naraţiunii. Dacă insula este modelul 

(sau semnul) lui kosmos, insula în insulă se situează în relaţie cu realitatea 

autentică în terţiaritate, adică în textualitate. De aceea, Mincu are o bună 

intuiţie cînd afirmă că Euthanasius este adevăratul personaj de text, acesta 

fiind cel care realizează noi semioze prin bazoreliefurile de pe pereţii peşterii 

sale.   Pentru a argumenta scopul propus, acela de a delimita o anumită 

sintaxă narativă a modelelor textuale eminesciene, vom face apel la un alt 

exemplu în care structurile sînt identice. În poemul Luceafărul, această 

modelizare apare evidentă la nivelul lumilor opozitive din care fac parte 

Hyperion şi Cătălina. În acest caz, Hyperion este personajul de text, care se 

reproduce ca semn în mod liber în avatarurile sale şi în imaginea pe care şi-o 

creează în oglindă, fenomen destul de interesant din punct de vedere 

semiotic. Capacitatea personajului de text de a se semnifica pe sine sau de a 

semnifica ceva preluat din realitate constituie elementul de conexiune 

semiozică, cum se întîmplă şi în Cezara. În situaţiile care apar în proza 
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eminesciană există o redundanţă a acestor procese care apar cu aceleaşi 

funcţii. 

 

 Modele eminesciene între semioza hermetică şi semioza infinită.  

  Modelizarea axată pe evenimenţialitate 

 

 Pînă în acest punct am axat discuţia în termenii destul de arizi ai 

teoriei semiotice, urmînd ca în continuare să dezvoltăm ideile precizate mai 

sus în exerciţii de analiză a textelor eminesciene. 

 Textul care ne-a atras atenţia în mod deosebit a fost Avatarii 

faraonului Tlà, text în care avem deopotrivă exemple ale semiozei 

hermetice, cît şi ale semiozei nelimitate. Modelul textual al Avatarilor 

faraonului Tlà produce o lume posibilă în care elementele se structurează pe 

axa evenimenţială, adică în planul temporal, spre deosebire de Cezara, în 

care avem de-a face cu o modelizare a spaţiului, adică o conversie indexică a 

structurilor şi o conjuncţie semiozică la nivelul insulei în insulă. Modelul 

evenimenţial structurat de textul acesta are în vedere semioza infinită, 

modalitatea în care personajul central, element cu proprietăţi 

pragmasemantice, este transferat în secvenţa evenimentelor dotat cu alte 

trăsături, însă pornind de la aceeaşi primaritate, în conformitate cu ceea ce 

Eco numeşte modelul semantic Q. Se porneşte astfel de la personajul Tlà şi 

se trece la celelalte personaje constituite ca avataruri ale sale, după modelul 

semiozei infinite. Un astfel de text poate fi prelungit evenimenţial la infinit, 

întrucît nu există limite ale sistemului narativ, lumea posibilă produsă de text 

fiind perpetuabilă la infinit prin adăugarea de sub-lumi, fiecare din ele 

inserată prin transgresia realizată de principiul formativ al textului, elementul 

semantic care atrage după sine componentele indexice, id est, personajul. 

Cosmologia eminesciană este o problemă de încadrare şi de generare de lumi 

şi sub-lumi cu o constantă unică. În consecinţă, obţinem un model textual 

bazat pe funcţionarea semiozei (virtual) nelimitate, pornind de la personaj pe 

baza secvenţei evenimenţiale. 

 Textul începe  prin acelaşi procedeu, acelaşi artificiu semiozic al 

reflexiei ca şi în Cezara sau în Joc secund al lui Barbu, conexiune cu 

funcţionare metaforică, unde lumea este falsificată, contrafăcută printr-o 

imago mundi. Opoziţia aceasta are rolul de a porni mecanismul semiozei, rol 

pe care îl păstrează de-a lungul întregii opere eminesciene. Elementele de 

bază în această dinamică sînt acvaticul şi oglinda, ambele fiind capabile să 

genereze o asemenea imago, cu alte cuvinte, o secundaritate. Deja lumea 
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posibilă se contraface într-o interpretare a sa prin mediul reflectant, urmînd 

ca procesele narative să evolueze şi să genereze alte sub-lumi.  

 Pînă acum am identificat o trăsătură fundamentală a acestui model 

textual, şi anume, faptul că este centrat pe binaritatea personaj – axa 

evenimenţială şi că se constituie ca o maşinărie de produs lumi şi sub-lumi 

posibile, delimitate indexic în funcţie de ceea ce am numi, într-o 

terminologie mai simplă, prin perspectivă temporală, deci, modelul propagă 

un şir de expresii indexice caracterizat de faptul că are posibilitatea de a se 

extinde ad infinitum. 

 Însă modelul mai conţine şi o altă macrocomponentă, semioza 

hermetică. Definită de Umberto Eco în detaliu în volumele sale Limitele 

interpretării  şi  Interpretare şi suprainterpretare, semioza hermetică este 

procesul prevalent al textelor hermetice, unde se realizează o conexiune 

stricta între termenii semiozei, un automatism al interpretării textuale. Un 

exemplu de astfel de semioză hermetică este imaginea lui Isis în oglindă sau 

imaginea marchizului Bilbao în timpul dedublării sale. Acestea devin 

automatisme ale scriiturii eminesciene, componente ale unei semioze 

hermetice, populînd atît proza (Sărmanul Dionis, Cezara), cît şi poezia 

(Luceafărul). Există o relaţie specială între cele două elemente conjugate 

într-o astfel de ipostază, relaţie ce are de asemenea funcţia de a realiza o 

disjuncţie, o identitate dublîndu-se în aşa fel încît să se autosemnifice, adică 

limbajul narativ devine autoreferenţial. Realizarea paralelismului semiotic 

între entitate şi imago în cadrul acestui mecanism narativ implică generarea 

unei codificări specializate prin care x trimite la y, fără nici o altă digresiune. 

În acest mod lumile generate de model sînt hermetice, în sensul că există 

automatisme semiozice care direcţionează şi orientează lectura către anumite 

puncte stabile ale interpretării. 

               

 Modelul textual al Luceafărului. Modelizare pe axa actanţială 

 

 În poemul Luceafărul textul modelizează pe fundamentul 

binarităţilor opozitive, cum sînt cele relaţionate între personaje ca exponente 

ale unor lumi intratextuale, de facto, o singură lume cu coordonări multiple 

pe axa spaţio-evenimenţială a continuum-ului narativ. Eminescu realizează o 

grandioasă expunere narativă, o imensă construcţie a unei lumi narative, 

mobilată cu puţini indivizi, însă surprinzătoare prin modul în care sînt 

concepute relaţiile între personaje ca factori generatori de lumi opozitive şi 

structurile funcţionale ale lumilor ca atare. 
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 Începutul poemului îl proiectează pe cititor într-o lume posibilă 

contrafactuală, expresia a fost ca niciodată avînd o falsă valoare indexică, 

mai degrabă una antireferenţială. Cu alte cuvinte, modelul textual se concepe 

ca fiind contrafactual, ca-n poveşti, adică în sfera fictionalităţii pure. 

 Lumea produsă de text conţine un individ – personaj, iar apoi va fi  

completată cu încă o entitate textuală. Subiectul poetic se disipează în 

imaginea sa în oglindă pentru a se constitui într-o opoziţie cosmologică sus / 

jos, adică definitivînd  o binaritate logică. Relaţiile semiozice contractate de 

sistemul acesta de textualizare în mediul reflectant sînt menţinute pe 

parcursul textului. Ontologia textuală prevede existenţa unor încărcături 

semantice, dacă nu şi a anumitor topoi deictici, care să modelizeze acest 

sistem narativ, după care este concepută dezvoltarea de valoare simbolică. 

 Există o opoziţie binară a celor două lumi actanţiale desfăşurate în 

extensiunea lor în textul poemului, model adus de Eminescu din vechile 

modele textuale ale textelor hermetice care presupun binarităţi fundamentale 

la nivelul ontologiei textuale, astfel ajungînd la un model care satisface, din 

nou, însă în alt plan, semioza hermetică. Argumentul pe care ne întemeiem 

aici este, după cum se poate vedea, structura narativă a poemului înaintea 

structurii sale simbolice, întrucît este evident că autorul vizează modelizarea 

pe baza personajelor aflate în intensiunea binarităţii din care fac parte ca 

elemente definitorii. 

 Eminescu intuieşte diferenţierile însemnate dintre continuum-ul 

evenimenţial şi spaţial proiectat într-o situaţie narativă şi anularea acestor 

indici în poezie; de aceea, Hyperion trece într-o zonă non-spaţială şi non-

evenimenţială: "Căci unde-ajunge nu-i hotar,  / Nici ochi spre a cunoaşte, / 

Şi vremea-ncearcă în zadar / Din goluri a se naşte". Acest fragment exprimă 

continuum-ul total al poeziei, unde nu mai există nimic decît contracţia 

sensurilor în unitatea mallarméană a limbajului autoreferenţial. Absenţa 

timpului, în fond, a oricăror materializări ale intenţionalităţii referenţiale 

reprezintă sustragerea poeziei de la orice indici pragmatici,stabilirea limitei 

între poezia tranzitivă şi cea reflexivă. Astfel, personajul Hyperion 

desemnează prin caracteristicile sale contrafactuale o paradigmă modelizantă 

în lumea posibilă a textului eminescian.De asemenea, anti-spaţialitatea arată 

aceeaşi absenţă a macrosemnelor indexice în poezie. 

 În acest punct observăm cum modelul textual al poemului 

Luceafărul se structurează ca un ansamblu de componente aparţinînd unei 

binarităţi opozitive de origine hermetică, în care funcţionează ca lege 
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generală a semiozei reflexia în oglindă, precum şi modelul avatarului, ca şi în 

naraţiunea mai sus analizată.  

 Cele două texte evidenţiate aici în vederea stabilirii trăsăturilor unui 

model textual eminescian prezintă trăsături similare, scopul nostru fiind acela 

de a expune mijloacele prin care se construieşte textualitatea la Eminescu şi 

care sînt specificităţile scriiturii eminesciene într-un raport semiotic şi logic. 

Limbajul eminescian este descris în principal de aceste mijloace funcţionale 

ale textului, mijloace pe care autorul le pune în practică în cele mai 

importante texte ale sale. Dacă am ales aici ca exemple Avatarii faraonului 

Tlà şi  Luceafărul este pentru că am considerat necesar ca explicaţia să se 

desfăşoare pe unele dintre cele mai analizate texte eminesciene, devenite 

canon în literatura noastră. Procedeele evidenţiate aici se constituie ca 

trăsătură generală a eminescianismului, fiind vizibile şi în textele altor autori 

ca Arghezi, Bacovia şi, în special, Ion Barbu. În fond, am încercat să dăm o 

rezolvare cît mai concisă a temei abordate, cu menţiunea că perspectiva 

abordată este verificată în cea mai mare măsură de descoperirile în planurile 

semioticii şi ale teoriei narativităţii din perioadele cele mai recente ale 

filologiei. 
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FLOAREA SOFIA RUS 

Anul II, Timişoara 

          

Teorie şi modernitate în lirica eminesciană 

Numeroasele lucrări axate pe demonstrarea modernităţii lui 

Eminescu, mai mult sau mai puţin vehemente sau fondate ca argumentare 

(culminînd cu cele ale lui Ion Constantinescu şi Edgar Papu), dovedesc 

totuşi, dincolo de tendinţele lor obsesive, recunoaşterea destul de răspîndită 

în critică a unor confluenţe ale romantismului eminescian cu modernitatea. 

Ioana Em. Petrescu afirmă că „propoziţiile poeticii eminesciene se fixează 

într-un moment de tranziţie de la o poetică romantică de tip expresiv la o 

poetică modernă, de tip obiectiv, spre care conduc afirmaţiile referitoare la 

limbaj, la reflexivitatea definitorie a actului creator, sau spre care conduce 

viziunea eului liric impersonal („demonul‖ din Scrisoarea V).‖ (Ioana Em. 

Petrescu 1994: 58).           

Elementele care justifică vehicularea ideii de tranziţie către o poetică 

modernă ţin, într-adevăr, mai degrabă de problematizarea mecanismului 

intern al operei, de disecarea organismului care o menţine în viaţă, decît de 

corpul liric propriu-zis, emanaţie a unui spirit profund romantic. Există, 

bineînţeles, unele texte cu valenţe moderne, însă este discutabil dacă 

demonstrarea modernităţii eminesciene ar fi realmente solidă din moment ce 

s-ar fundamenta pe un astfel de demers inductiv, care să extrapoleze 

caracteristicile particulare ale unor texte la nivelul întregii opere 

eminesciene. Conchidem aşadar că majoritatea „confluenţelor‖ cu 

modernitatea apar la nivelul declarativ al acestor elemente de 

autoreflexivitate, structurile de adîncime ale operei fiind eminamente 

romantice.     

Adiacente oricărei opere poetice, aceste semnale de autoreflexivitate 

comportă, însă, în modul lor de articulare grade diferite de intensitate. 

Latente sau manifeste, ele consolidează creaţia prin însăşi problematizarea 

sa, constituindu-se într-un „cogito ergo sum‖ al acesteia. În forma sa 

manifestă, problematizarea actului creator şi a tuturor instanţelor implicate în 

procesul său de definitivare poate lua forma unui sistem teoretic fie explicit, 

fie implicit operei poetice. Înţelegem prin cel dintîi obiectivarea 

preocupărilor teoretice într-un corpus exterior operei înseşi, fundamentat pe 
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cercetări care să n-o aibă ca unic obiect de referinţă şi aplicabil inclusiv, iar 

nu exclusiv ei. Iar prin sistem teoretic implicit înţelegem tratarea acestor 

probleme la nivelul textelor poetice, vizînd exclusiv ansamblul unitar din 

care ele fac parte şi reprezentînd fie încercarea de  

a-l legitima sau poziţiona în spaţiul vast al lirismului, fie simpla materializare 

la nivel textual a conştientizării structurilor interne care îl modelează.  

 Pe baza acestor delimitări, putem afirma că opera eminesciană 

dezvoltă un astfel de sistem implicit, lăsînd la o parte însemnările conexe din 

manuscrise care vor fi folosite pe parcursul lucrării doar ca argumente 

adiţionale, fiind prea disparate pentru a satisface condiţia unui corpus teoretic 

independent. Adăugăm astfel conceptului de gîndire poetică, a cărui definiţie 

este preluată de Eugen Todoran de la Al. Philippide16 (Eugen Todoran 1970: 

41) şi care este aplicat liricii eminesciene, cel de gîndire teoretică, subiacentă 

celei dintîi, chiar dacă proporţiile sale sunt mult mai reduse. Vom încerca să 

surprindem la nivelul textelor poetice modul în care este conceput 

mecanismul intern al creaţiei, urmărind să conturăm printr-un demers 

hermeneutic sistemul teoretic implicit al liricii eminesciene precum şi 

tendinţele sale către modernitate. Preluînd de la Hugo Friedrich înţelegerea 

poeziei moderne ca „romantism deromantizat‖ (Hugo Friedrich 1998: 27) 

vom identifica aceste tendinţe prin raportarea constantă la etalonul 

romantismului canonic şi constatarea „deromantizărilor‖ care apar. 

Într-adevăr, dacă în romantismul canonic, caracterizat de interesul 

pentru categoria individualului, opera este definită doar ca expresie a 

subiectivităţii creatoare, servindu-i acesteia ca univers de refugiu, observăm 

că odată cu tranziţia către o poetică modernă, de tip obiectiv, centrul de 

interes oscilează, poezia devenind nu de puţine ori propriul său obiect de 

reflexie. Avînd majoritatea o tonalitate apropiată de cea a confesiunii, textele 

sau fragmentele concentrate asupra resorturilor interioare ale creaţiei, se 

dezvăluie ca o exteriorizare a unor preocupări constante. Una dintre cele mai 

frecvente este găsirea unei forme adecvate pentru conţinutul care se vrea 

exprimat. Cu toate că G.Călinescu condamna această „prejudecată didactică 

[...] cum că poezia este alcătuită din fond şi formă care se sprijină reciproc‖ 

(G. Călinescu 200: 414), aceeaşi distincţie este făcută de poetul însuşi, aflat 

                                                 
16

 „Gîndirea poetică s-ar putea defini drept acea mişcare a minţii care, trecînd peste 

orînduiala obişnuită a fenomenelor, găseşte în lume apropieri şi afinităţi sau deosebiri şi 

contraste care ne uimesc şi ne dau sentimentul frumosului‖ (Al. Philippide, Eminescu şi 

gîndirea poetică, în volumul Studii eminesciene, 1965, p. 171). 



47 

în „căutarea formei care poate să-l încapă‖   (Scrisoarea II). Expresia 

poetică este percepută cel mai adesea ca înveliş al unui trup ideatic. Astfel, în 

Criticilor mei, „Doruri vii şi patimi  multe [...] Bat la porţile gîndirii,/ Toate 

cer intrare-n lume,/ Cer veştmintele vorbirii.‖ iar în Cu gîndiri şi cu imagini 

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

îmbrăcăminte / Prea bogată, fără minte.‖ dezvăluie un mod de configurare 

similar. Derivînd din distincţia conţinut-formă, problema proporţionării lor 

echilibrate este din ce în ce mai pronunţată, sfîrşind prin recunoaşterea şi 

amendarea retorismului romantic excesiv care camuflează adesea conţinutul 

sărac al scrierilor. „Îmbrăcăminţii prea bogate, fără minte‖ i se adaugă 

„cuvintele goale/ Ce din coadă au să sune‖ (Criticilor mei) sau „versurile 

goale de cuprins‖ (Oricare cap îngust), precum şi  concluzia din Sonet 

satiric: „Zadarnic paiul sec al minţii-l trieri,/ Drapîndu-i golul ei cu reci 

imagini: / Nimic nu iese dintr-un dram de crieri.‖  

Nevoind, cum notează acelaşi critic, „să sacrifice ideea‖ (Ibidem: 

415), Eminescu sacrifică limba, trecînd adesea peste normele gramaticale în 

încercarea de a a reflecta în structura versurilor armonia gîndirii. „De mult 

mă lupt cătînd în vers măsura/ Ce plină e ca toamna mierea-n faguri,/ Ca s-o 

aştern frumos în lungi şiraguri,/ Ce fără piedici trec sunînd cezura.‖, 

mărturiseşte poetul în Iambul, dezvăluind preocuparea sa intensă de a da 

ideilor un înveliş lexical caracterizat nu numai de densitate ci şi de 

muzicalitate. Sacrificiile normative aduse spre atingerea acestui deziderat nu 

au rămas însă nesancţionate de contemporani, care i-au reproşat „alcătuirea 

anevoioasă şi migăloasă a versului, cîrpocirea cu cuvinte căutate şi repeţite‖, 

„intonarea cuvintelor adeseori stîlcită cînd pentru ritm, cînd pentru rimă‖, 

precum şi „întrebuinţarea versurilor albe, neadmise în poezia română 

originală‖ (Aron Densusianu 1894: 414). Însă, aşa cum vom vedea, toate 

aceste „abateri‖ de la normele stabilite nu făceau decît să răspundă unei tot 

mai pronunţate orientări către nou. Aragon declara în prefaţa la Les yeux 

d’Elsa că „poezia există numai datorită unei continue recreări a limbajului, 

echivalînd cu o continuă spargere a tiparului limbii, a regulilor gramaticale şi 

a ordinii retorice‖ (apud Hugo Friedrich 1998: 149). De o factură similară ne 

pare următoarea afirmaţie a lui Eminescu: „Cînd dezvoltarea literaturei 

ajunge la punctul acela unde scriitorii îşi înving şi-şi dominează limba deşi 

încă cu oarecare cheltuială de puteri atuncea ei scriu mai bine. Momentul ce 

precedă acestui stadiu se luptă cu o limbă încă barbară, momentul ce 

urmează se lasă cu totul în largul unei limbi învinsă deja, şi stilul devine de 

toate zilele, hotărît.‖ (Mihai Eminescu 1970: 219).                
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   Critica pe care poetul o face la adresa descriptivismului şi 

caracterului explicit al textelor poetice, dezvoltate adesea excesiv, într-o 

tentativă imposibilă de a-şi epuiza subiectul, îl plasează în apropierea unei 

alte tendinţe moderne. Departe de a se mula perfect peste ceea ce Hugo 

Friedrich numea „obscuritatea poeziei‖, acea „încifrare‖ a ideilor de care 

vorbeşte Eminescu într-unul din manuscrisele sale (2275B), se 

fundamentează, în linii mari, pe aceleaşi principii.  Mai mult, strofa finală a 

poeziei Dintre sute de catarge – „Nenţeles rămîne gîndul/ Ce-ţi străbate 

cînturile,/ Zboară vecinic, îngînîndu-l/ Valurile, vînturile.‖ – ar putea fi 

asociată afirmaţiei lui Baudelaire cu privire la existenţa unei „anumite glorii 

în a nu fi înţeles‖ sau cu cea a lui Montale care spune că „nimeni nu ar scrie 

versuri dacă problema poeziei ar fi să te faci înţeles.‖ (apud Hugo Friedrich 

1998: 149)  

O precizare ar trebui făcută, şi anume aceea că în ce priveşte 

modernitatea reflexivităţii teoretice referitoare la chestiunile abordate 

anterior sau la cele care urmează a fi tratate, ne interesează stadiul lor de 

declaraţii, fără să ne focalizăm atenţia asupra aplicării acestora în universul 

liric ca atare. În ce măsură se realizează corespondenţa dintre dezideratele 

exprimate, a căror formulare a fost în mare parte influenţată de spiritul epocii 

şi de contactul cu mutaţiile produse în gîndirea ştiinţifică, şi ilustrarea lor în 

poeme, constituie obiectul unei alte discuţii.  

Un alt aspect deloc neglijabil, observabil în majoritatea textelor care, 

paradoxal, discută modernitatea în termeni romantici, este gradul ridicat de 

ironie care le este caracteristic. În consecinţă, trebuie să admitem că 

sinceritatea acestor deziderate de modernitate ar putea fi contaminată, 

constituind în fapt o mască sub care s-ar putea ascunde tocmai respingerea 

noilor tendinţe. Căci vom vedea în cele ce urmează că impunerea din ce în 

mai accentuată a unei spiritualităţi moderne în epocă determină neliniştea 

poetului şi regretul pierderii valorilor anterioare. Mai mult, el deplînge 

degradarea statutului poeziei într-o perioadă axată tot mai mult pe 

materialism, ajungînd, nu de puţine ori, să se întrebe dacă textele sale îşi vor 

mai găsi lectori. „Aducînd cîntări mulţime/ Şi mai bune şi mai rele,/ Mă 

întreb cu îndoială/ Cine caută la ele?‖ Răspunsul îl găseşte tot poetul care, 

după ce trece în revistă categoriile sociale specifice noii epoci – „plebea‖, 

„cei ce păzesc cîntarul dreptăţii‖, „acei care-şi pun osul/ Carul statului de-l 

mişcă‖ – caracterizaţi toţi de sintagma „acei ce-n astă lume/ Vor ceva‖, 

conchide că lectorii ideali sunt cei de sensibilitate romantică, „inimile cu 
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aripe‖, capabile de a se lăsa duse „pe-altă lume-n două clipe‖ (Aducînd 

cîntări mulţime). 

„Poezia, cu atributele ei [definite] în prima parte din Epigonii 

(profetism, puteri orfice, putere creatoare a visului) este aşadar limbaj natural 

în epocile de gîndire mitică. Dar, în clipa cînd gîndirea îşi pierde realitatea, 

poezia – limbajul ei – îşi pierde temeiurile naturale ale existenţei şi e 

ameninţată de sterilitate‖ (Ioana Em. Petrescu 1994: 41).          

O dată cu ameninţarea sterilităţii poeziei, creatorul ei îşi va pierde 

statutul privilegiat, în perceperea căruia mai persistă încă reminiscenţe ale 

mesianismului romantic. Astfel, în Întunericul şi poetul, „geniului negru‖ i 

se adresează întrebarea retorică: „Tu crezi că eu degeaba m-am scoborît din 

stele/ Purtînd pe frunte-mi raza a naţiunii mele?‖  

Dincolo de notarea transformărilor limbajului poeziei, poetul 

întrevede declinul valorilor consacrate, substituite de convenţional şi relativ. 

„«Epigonismul desemnează structura omului modern, [...] epigonism 

însemnează «simţiri reci, harfe zdrobite», «măşti rîzînde» ale celor pentru 

care Dumnezeu e o «umbră» şi patria «o frază», însemnează – opus 

vizionarismului – «privirea scrutătoare ce nimica nu visează», [însemnează] 

convingerea că lumea e lipsită de sens, că «Oamenii din toate celea fac 

icoană şi simbol», şi că orice înţeles este, ca atare, convenţional‖ (Ioana Em. 

Petrescu 1994: 51-52). Departe de a  îmbrăţişa aceste transformări, poetul le 

resimte ca pe o ameninţare la adresa a tot ceea ce reprezintă „zilele de-aur a 

scripturelor române‖. Orientarea către trecut a poetului este vizibilă şi în 

Dumnezeu şi om, text în care discută despre opera de artă în general, 

evidenţiind influenţa spiritualităţii moderne asupra modului său de 

concepere.  

Vorbind despre caracterul de lucru al operei de artă, Martin 

Heidegger ajunge în cele din urmă să descrie relaţia dintre elementele sale 

componente astfel: „Opera de artă este, desigur, un lucru confecţionat, însă, 

pe lîngă ce spune lucrul ca atare el mai spune şi altceva.... Opera face 

cunoscut public altceva, ea revelă altceva: ea este o alegorie. În opera de artă, 

cu lucrul confecţionat mai este pus laolaltă şi altceva. Pe greceşte, «a pune 

laolaltă» se spune συμβάλλειν. Opera este simbol. Alegoria şi simbolul oferă 

reprezentarea generală în perspectiva căreia se mişcă de multă vreme 

caracterizarea operei de artă.‖ (Martin Heidegger 1982: 33-34).  

     Discuţia din Dumnezeu şi om subscrie, în linii mari, aceluiaşi 

mod de configurare a operei de artă: ea este văzută ca un ansamblu coerent, 

armonizat, ca legătura dintre o reprezentare şi semnificaţia asociată acesteia. 
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Astfel, „gravura grosolană‖ a icoanei era dublată în „vremile acelea‖ de 

„credinţa simplă – însă sinceră, adîncă‖, care avea capacitatea de a 

minimaliza rolul reprezentării, sau, în termenii lui Heidegger, a „lucrului 

confecţionat‖, redus la un semn care să trimită la un referent anume. Azi, 

dimpotrivă, observă poetul, caracterul elaborat al reprezentării nu poate 

acoperi golul de semnificaţie creat în urma declinului valorilor anterioare. 

„Mîna fină‖ a artistului nu-i urmează „inima deşartă‖, coruptă „de a veacului 

suflare‖. 

În concluzie, „confluenţele‖ liricii eminesciene cu modernitatea se 

manifestă mai ales la nivelul elementelor de autoreflexivitate care alcătuiesc 

ceea ce am numit sistem teoretic implicit al operei, lăsînd însă aproape 

neatinşi pilonii centrali ai creaţiei, eminamente romantici. În cele din urmă, 

dacă definim modernismul prin sintagma „criză a categoriei individualului‖ 

(Ioana Em. Petrescu 1993: 13-14), deducem că ea nu poate fi aplicată 

integral universului liric eminescian, caracterizat prin exacerbarea unei 

individualităţi care declara că „sufletul lumii este Eu‖, validînd existentul 

doar prin prisma perceperii sale.         
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ALEXANDRU COSMESCU 

Anul II, Chişinău 

 

Gîndirea gîndirii într-o lume de neguri 

 În anumite momente, stai şi meditezi asupra unor părţi din fiinţa 

ta. La început, le separi de tine pentru a le putea contempla ca obiecte ale 

gîndirii, apoi le integrezi fiinţei tale, dar deja transformate, modificate, 

clare şi luminoase, ridicîndu-te astfel la un nou mod de a privi, devenind 

şi tu complet şi luminos. Acest proces mi se pare a fi simbolizat de 

imaginea şarpelui ouroboros, şarpele care îşi muşcă propria coadă, într-un 

proces de reasimilare continuă. Din această perspectivă, un moment 

deosebit de semnificativ este revenirea gîndirii asupra ei înseşi, luarea 

meditaţiei ca obiect pentru o meditaţie. Despre aceasta vorbeşte Michel 

Foucault în Gîndirea exteriorului, numind ―gîndirea gîndirii‖ o tradiţie 

aproape la fel de veche ca şi filosofia, avînd, totuşi, puţine puncte de 

tangenţă cu aceasta din urmă (Michel Foucault 2001). 

 In această tradiţie a ―gîndirii gîndirii‖ se integrează textul 

eminescian Într-o lume de neguri. În lectura pe care o propun, textul 

reprezintă o meditaţie despre modul în care gîndirea ajunge la obiectul ei, 

modul în care ―lumina înţelegerii‖ clarifică întunericul negînditului – o 

meditaţie coerentă, urmînd ea însăşi modelul de gîndire pe care îl expune 

şi pentru care serveşte drept exemplu (aceeaşi imagine a şarpelui 

ouroboros, ce se ia pe sine drept obiect pentru a ajunge la o reintegrare a 

subiectului şi obiectului la un nou nivel existenţial).  

 Textul începe cu o descriere a unui spaţiu radical diferit, în 

aparenţă, de ceea ce experimentăm noi în mod cotidian. În versurile "Într-

o lume de neguri / Trăieşte luminoasa umbră. /Mai întîi scăldată / În ceţi 

eterne şi sure" există anumite puncte de tangenţă cu teologia negativă – 

―întunericul supraluminos‖, de care vorbeşte Dionisie Pseudoaeropagitul 

– îndeosebi în ceea ce ţine de coincidentia oppositorum. Spaţiul de care 

vorbeşte aici Eminescu este un domeniu al informului, al 

indeterminatului, al negînditului, comportînd anumite analogii cu Tao, 
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Nirvana sau Brahman din filosofiile extrem-orientale. (Amita Bhose 

1978). Un spaţiu în care totul există în mod latent, nemanifestat, un spaţiu 

situat dincolo de lumea fenomenalului – dar totuşi diferit de inteligibilul 

platonic tocmai prin caracterul său ceţos, inform, nondual. Lucrurile pe 

care încă nu le-ai formulat în interiorul gîndirii tale locuiesc anume într-

un asemenea spaţiu; despre ele nu se poate spune nimic – imediat ce le 

conceptualizezi ele nu mai aparţin domeniului negînditului, devenind un 

bun al gîndirii. De aceea, cea mai bună metodă de a le arăta (―lucrurile 

care pot fi arătate nu pot fi spuse‖, scrie  Wittgenstein ), este paradoxul, 

cripticul, sibilinicul. Nu întîmplător Heraclit, ale cărui fragmente încearcă 

să indice acest domeniu, a fost numit de contemporanii săi ―obscurul‖. În 

momentul în care filosofia se aventurează în acest domeniu, ea începe s-o 

facă prin alte mijloace decît cele proprii, nişte mijloace care să păstreze 

indeterminatul fără a-l fixa în formulări coerente – căci, fixîndu-l, l-ar 

distruge. Blanchot vorbeşte, în acest sens, de naşterea filosofiei din 

poezie, stabilind afinităţi între Heraclit şi poeţi moderni, precum  René 

Char (Lars Iyer). 

 Domeniul negînditului poate fi perceput ca atare, în primul rînd, 

prin mijloace poetice. Dar intenţia autorului, în textul de faţă, nu este 

aceea de a descrie pur şi simplu acest spaţiu, ci de a explica modul în care 

negînditul ajunge să  fie gîndit. Modul în care ceva ajunge să fie smuls 

din acest domeniu şi devine  obiect al gîndirii. Tocmai ―scoaterea a ceva 

din neant‖ este sarcina artistului şi a gînditorului, şi fiecare meditează, cu 

mijloacele care îi sînt proprii, asupra acestei sarcini, încercînd s-o aducă 

la împlinire, încercînd să elimine ―ceaţa‖ care învăluie ―luminoasa 

umbră‖ şi să aleagă ce parte din această umbră trebuie adusă în planul 

limbajului, în planul perceptibilului. Aici intervine dorinţa unui Logos 

care să organizeze indeterminatul, un Logos ascuns chiar în interiorul 

haosului şi care, inaccesibil privirii obişnuite, poate fi descoperit doar de 

gîndirea care poate să-l găsească acolo, fiindcă-i este asemănătoare, iar 

―asemănătorul atrage asemănătorul‖. Dorinţa de ordine şi incapacitatea 

de a accepta indeterminatul aşa cum este el sînt nişte aspecte specifice ale 

structurii umane – aspectele care îi şi dau, de cele mai multe ori, imboldul 

pentru gîndire. 

 Se pot stabili, în acest context, două tipuri fundamentale de 

gîndire, în dependenţă de modul în care accede aceasta la obiectul său. În 
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primul rînd o gîndire activă, proiectată înspre acest obiect, o gîndire care 

îl caută, îl analizează, îl percepe ca pe ceva exterior sieşi. E gîndirea ce-şi 

stabileşte o metodă, un algoritm pe care îl aplică în mod intenţional 

asupra obiectului ales. Riscul unui asemenea tip de gîndire este cel al 

etichetării lucrurilor asupra cărora se orientează, al creării unor 

reprezentări, lipite, apoi, pe obiecte. Obiectul gîndirii este astfel trădat în 

jocul simulacrelor.  

 Celălalt tip de gîndire aste gîndirea pasivă, receptivă, pură 

deschidere pentru obiectul pe care îl ai în faţă, deschidere care nu implică, 

totuşi, mai puţină persistenţă, răbdare şi lucru asupra ta decît primul tip. 

Această gîndire tinde să-şi aproprieze obiectul asupra căruia este 

orientată, să-l facă parte din sine pentru a-l contempla, pe îndelete, într-un 

spaţiu creat de ea însăşi. Paralela ar fi ―discursurile nebune‖ ale lui 

Chuang Tzu, care cad, deseori, în acelaşi haos al indeterminatului din care 

au pornit şi sînt o pură reflecţie a lui. Gîndirea despre care vorbeşte 

Eminescu în poezia Într-o lume de neguri aparţine primului tip, textul 

devenind un fel de ―discurs asupra metodei‖ ce se ia pe sine ca obiect şi 

se analizează în profunzime. Este folosită aceeaşi metaforă a ―penetrării‖ 

spaţiului negînditului, a sondării lui de către ―razele mari a gîndirii‖. Altă 

metaforă relevantă în acest context este cea a drumului, a căii pe care o 

urmează gîndirea, metaforă folosită şi de Heidegger în Experienţa 

gîndirii: ―Drum şi cumpănire, potecă şi rostire, aflătoare-s într-un pas / 

mergi şi îţi poartă eroare şi-ntrebare, pe unica ta cale‖ (Heidegger 1996). 

A gîndi înseamnă, aşadar, pentru poetul român şi pentru filosoful german, 

a porni pe cale către obiectul gîndirii, aşteptînd ca drumul către el să te 

transforme şi să te facă să-l înţelegi. O cale în care să fii conştient de fiece 

pas pe care îl faci, fiecare pas urmînd să aducă o parte din lumina 

înţelegerii asupra întunericului, negînditului. ―Încet-încet, /Razele mari a 

gîndirii / Negurile albe pătrund‖. Acest demers se află într-o strînsă 

legătură cu unele afirmaţii de-ale lui Michel Foucault din  Cuvintele şi 

lucrurile; vorbind despre etica modernă în raport cu cea antică şi cu 

morala religioasă, Foucault afirmă că etica modernă ―nu formează nici o 

morală, în măsura în care toate imperativele se situează în interiorul 

gîndirii şi al mişcării acesteia vizînd cucerirea ne-gînditului; reflecţia, 

conştientizarea, elucidarea tăcutului, redarea capacităţii de a vorbi 

mutismului, aducerea la lumină a părţii de umbră care-l ascunde pe om 
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lui însuşi, reînsufleţirea inertului – toate acestea sînt cele care constituie, 

doar pentru sine, conţinutul şi forma eticii.‖ (Foucault 1996). În acest 

sens, demersul eminescian se situează în aceeaşi direcţie – a aducerii în 

planul gînditului a tot ceea ce e de domeniul negînditului, a aducerii 

luminii gîndirii şi înţelegerii în întunericul şi ceaţa negînditului. Un 

demers aflat în totală opoziţie cu acceptarea negînditului ca negîndit, 

specifică taoismului prin nonacţiune (wuwei) sau cu acel gelassenhneit al 

lui Meister Eckhart. Această intenţie, la o lectură în cheie psihanalitică, ar 

însemna o scoatere la iveală a profunzimilor inconştientului, apropierea 

lui de o luciditate ce-şi tot extinde terenul de manifestare. Drumul 

gîndirii, în textul eminescian, îşi găseşte ―marginile‖ ―într-a negurilor 

creţi”. Aici, ―marginile‖ nu trebuie luate în sensul de ―sfîrşit‖, în sensul 

de stopare, barieră, lipsă a continuării sau declin. Heidegger vorbeşte 

despre sfîrşit ca despre locul în care lucrurile începute ajung la împlinire: 

―Ca împlinire, un sfîrşit înseamnă adunarea în el a celor mai extreme 

posibilităţi‖ (Heidegger, The End of Philosophy and the Task of 

Thinking). Adică ―marginile‖ sînt locul în care gîndirea ajunge la 

realizarea scopului său fundamental, cel de a lumina negurile înspre care 

se orientează. ―Creţii‖, faldurile acestor neguri, reprezintă o multiplicare 

fractalică a negînditului, caracterul său infinit, căci după fiecare fald se 

ascunde unul nou care va trebui şi el luminat. 

 Acest domeniu al negînditului, care e luat ca obiect de meditaţie în 

textul eminescian, reprezintă un fel de dublu al omului, om care se 

mîndreşte cu faptul de a fi raţional şi aspiră la condiţia de ―geniu al 

luminii‖; căci, cum spunea Parmenide, ―gîndirea şi fiinţa îşi aparţin 

reciproc‖ (apud Heidegger 1999). Diferenţa şi distanţa dintre cei doi este 

depăşită de exerciţiul gîndirii, mediatoare între subiect şi obiect şi, în 

cazul de faţă, instrument pentru integrarea în subiect a obiectului, pentru 

depăşirea acestei dihotomii şi pentru instaurarea ―Luminii‖ în întregul 

spaţiu în care au domnit pînă acum ―negura‖ şi ―umbra‖. Această 

prioritate dată luminii, apolinicului, mărturiseşte multe despre spiritul 

eminescian. Gîndirea, ca relaţie mediată, este aici preferată intuiţiei, o 

relaţie i-mediată cu obiectul cunoaşterii.  

Un alt moment din text care exprimă optimismul gnoseologic 

eminescian, este ―Îndărătu-i printre neguri / A rămas un fluviu clar / De 

albastru senin aer‖. Adică toate lucrurile care au ajuns să aparţină luminii 
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înţelegerii rămîn mereu în această lumină – care se tot extinde, căutîndu-şi 

marginile. Culoarea ―albastră‖ a luminii acestei înţelegeri contrastează 

profund cu restul cromaticii textului: ―negru‖, ‖sur‖, ―alb‖. Adică amorf. 

Acest albastru, poate mai curînd decît ceva specific luminii, reflectă 

atitudinea autorului faţă de gîndire – situată, astfel, pe un plan superior 

negînditului. 

 Structura stilistică pare a reflecta şi ea gîndirea despre care 

vorbeşte, curgînd lin pînă la sfîrşit, aproape fără puncte de poticnire, 

echivocuri şi ambiguităţi. Ideea cursului gîndirii este reflectată prin 

gradaţia ―mai întîi‖, ―încet-încet‖, iar ideea dinamismului este redată prin 

cuvîntul ―arc‖ – ―Razele mari a gîndirii / [...] formează un arc albastru‖. 

Persistenţa, răbdarea, caracterul unidirecţionat al acestei gîndiri sînt 

reflectate de versurile ―Şi-nainte, înainte  /Zboară geniul de lumină‖ –

înaintare răbdătoare pe calea gîndirii, realizată de nimeni altcineva decît 

de ―geniu‖. Adică este accentuată opoziţia dintre discursul unidirecţionat 

explicat de acest poem şi reveria liberă, hoinăreala fără scop, discursurile 

nebune ale lui Chuang Tzu. Această exigenţă faţă de sine a gîndirii de 

care vorbeşte aici textul este, în acelaşi timp, şi cel mai mare obstacol în 

calea ei, căci o asemenea gîndire este, de obicei, seacă, lipsită de viaţă, 

lipsită de pasiunea ce rămîne un apanaj al ne-gînditului. Obstacolul este 

anulat, totuşi, de faptul că această gîndire e, totuşi, reflectată într-o formă 

poetică, ce o echilibrează, îi oferă armonia care îi lipsea. 

 Rezumînd, Într-o lume de neguri încearcă să prezinte, dacă 

acceptăm această lectură,  una dintre concepţiile posibile asupra gîndirii. 

Cea prezentată aici înseamnă adunarea tuturor forţelor fiinţei pentru 

luminarea negînditului, a acestei ―Lumi de neguri‖ în care ―trăieşte 

luminoasa umbră‖. Este un efort intens de meditaţie asupra obiectului 

ales pentru gîndire, realizat în în singurătatea geniului. Dar care este, 

totuşi, momentul de pornire al acestui efort? Ce face gîndirea să 

pornească pe această cale laborioasă? Momentul inspiraţiei artistice, al 

dorinţei de a lumina acest domeniu al negînditului, pentru a găsi în el 

frumuseţea ce-i este specifică şi pentru a te minuna de ea. Inspiraţie care 

vine, de obicei, aşa cum ştim, sub forma unei întrebări în care  ne aşezăm 

şi, treptat, ―încet-încet‖, cum spune Eminescu, dezghiocînd-o, ajungem la 

răspuns. 
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      Vieţile paralele                                                       
                        

Între anii 1932 şi 1936, Lovinescu şi Călinescu se întrec în 

hărnicie, disputîndu-şi terenul fertil al vieţii poetului naţional şi încercînd 

să umple lacunele istoriei literare. Jactant şi prompt, precum îl ştim, 

tînărul (de atunci) Călinescu îi „fură‖ maestrului privilegiul întîietăţii 

construind, din litera moartă a documentelor, o indiscutabilă 

„capodoperă‖. Nu se ştie dacă trilogia lovinesciană porneşte, ca proiect, 

dintr-o intratabilă frustrare faţă de isprava colegului mai mic. Cert este că 

între cele două personalităţi are loc un schimb de replici pe marginea 

neinspiratului şi hulitului roman Mite, recenzat de Călinescu în termeni 

„căldicei‖, precauţi chiar
17

 (G.Călinescu 1967: 227), spre mînia 

„apolinicului‖ autor care, resentimentar, îşi împinge „abilul‖ camarad, 

după propriile, plastice, cuvinte, direct „cu oiştea în gard‖ (E. Lovinescu 

1984: 95-101). Ba chiar îl bănuieşte pe acest, indiscutabil, talentat 

„urmaş‖, a-i fi calomniat ficţiunile datorită invidiei şi voinţei de a avea 

exclusivitate asupra subiectului. 

Cu toate acestea, ‖cazul Eminescu‖ mai fusese folosit ca teatru de 

manevre tactice atunci cînd se schimbau proiectile între Iaşi şi Bucureşti. 

După ce Ibrăileanu îl acuzase de neglijenţă în editarea poeziilor lui 

Eminescu, din cetatea dîmboviţeană, unde „diabolice, tramvaiele pot 

călca din răzbunare pe ieşeni‖, criticul muntean şarja cu întreită autoritate 

şi mimată inocenţă: „D-sa m-a acuzat de a-i fi luat unele „idei‖, ţin să fac 

declaraţia principială că, oricare ar fi cronologia, poziţia ideilor mele 

devine premergătoare, nu dintr-un merit personal, ci din lipsa de expresie 

                                                 
17

 „Meritul cărţii stă în uşurinţa de a comunica şi cititorilor profani nişte documente rare 

în formă graţioasă, cu observaţii inteligente în care se strecoară opiniile literare ale 

autorului şi atitudinile lui faţă de diferite probleme‖.   
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a Domniei-sale. Preexistent oalei, lutul nu începe să aibă un sens estetic, 

decît odată cu intervenţia olarului‖ (E. Lovinescu, 1981: 414). Dar, în 

meciul stilistic cu vitalul Călinescu, Lovinescu nu mai putea invoca „lipsa 

de expresie‖ deoarece, nu mai încape îndoială, în ceea ce priveşte 

biografia poetului, mai tînărul coleg de breaslă este şi „olarul‖ de la care 

ceilalţi, inclusiv maestrul, vor deprinde meşteşug. 

Chiar dacă hărţuielile cu „ticăitul şi mocăitul‖ Ibrăileanu nu se 

stinseseră de tot, trezindu-i-se sîngele de polemist la o nouă, 

incandescentă şi gîlgîitoare viaţă, Lovinescu îl atacă pe autorul Vieţii lui 

Eminescu, intuind în „ataraxicul petulant‖, cum îi plăcea să-şi spună, un 

combatant mai demn, deşi – fapt uimitor şi inexplicabil – acesta nu-i dă 

satisfacţie, lăsînd verdictul în seama urmaşilor istorici literari. Impasibil şi 

precis ca un chirurg, Călinescu dă un diagnostic irefutabil: neiubind 

umanitatea, criticul nu poate privi lumea decît ca pe „o colecţie de 

mostruozităţi‖, fapt absolut evident şi-n romanele trilogiei eminesciene 

unde Lovinescu se apropie de personaje cu „răceală higienică‖.  

Primul roman din trilogie, avînd-o ca protagonistă pe Mite 

Kremnitz, surprinde numai un segment din viaţa poetului, anume perioada 

în care era redactor şi publicist la Timpul. Mizeriile existenţei terestre nu 

erup la suprafaţa textului, principala intenţie a autorului fiind 

aprofundarea înţelegerii erotismului eminescian, deşi, colateral, analiza 

socială, spre care Lovinescu se simte cu precădere îndemnat, completează 

golurile de intuiţie psihologică, insinuîndu-se în text şi sabotîndu-l. Sunt 

tablouri, precum palatele şi maidanele învecinate într-o Capitală încă 

barbară, care vădesc un ascuţit simţ de sociolog al tranziţiei, latură pe care 

criticul o descoperă şi la Eminescu. Eroul său nu se sfieşte să reacţioneze 

vulcanic în ‖chestiunea evreiască‖, arătînd tendinţe xenofobe şi virulent-

naţionaliste, aşa cum va arăta autorul şi pe calea demersului critic în 

Istoria civilizaţiei române moderne (E. Lovinescu 1972: 298-305). Dar 

asemenea puncte ale personalităţii poetului sunt convergenţe ale tuturor 

vocilor exegetice. Adevăratul măr al discordiei şi fericit prilej de 

polemică este, într-adevăr, psihologia erotică eminesciană care, la 

Călinescu, este semnul unei robusteţi şi vitalităţi ce depăşeşte numai prin 

expresie organicitatea amorului rural, iar la Lovinescu devine ‖o 

sexualitate neliniştitoare, caracteristică, de o inhibiţie evidentă, de o 

refulare freudiană (...) care l-a împins spre o sentimentalitate excesivă şi 
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prejudiciabilă omului, dar de o mare forţă poetică, îndepărtîndu-l de la o 

viaţă sexuală normală şi aruncîndu-l în frenezia continuă a unei iubiri 

agitate, pentru iubirea în sine, fără ancorarea într-o posesiune satisfăcută‖ 

(E. Lovinescu 1984: 100). 

Explicarea viziunii din care creşte schelăria, fragilă şi cu aer de 

improvizaţie, a romanelor lovinesciene justifică absenţa valorii estetice a 

compunerilor ‖de creaţie psihologică‖ ale criticului bucureştean, măcar pe 

latura lor ideatică, şi, accentuînd originea operei de artă sau natura 

dizarmonică, dezechilibrată şi fragmentară a personalităţii geniului, 

reuşeşte să convingă, e drept, doar via rationis. Construcţia sufletească a 

marelui poet este contestabilă tocmai pentru că elementele biografice şi 

psihologia imaginată de Lovinescu nu se îmbrăţişează perfect spre sensul 

unitar al unei vieţi din care fiecare eveniment relatat trebuie să susţină 

ideea centrală (Mihai Ralea 1972), aşa cum rezultă din ‖biografia critică 

romanţată‖ scrisă de Călinescu. Chiar dacă romanele sunt defectuos 

construite, cu episoade artificial legate între ele, cu situaţii traversate de 

neverosimile plonjări în interioritate, cu jenante coincidenţe verificate şi 

explicate numai prin hazard, atenţa ne este atrasă, de la început, de 

tehnicile romaneşti pe care Lovinescu şi le însuşise în urma exerciţiului 

critic, dar mai ales educîndu-se şi educînd şi pe alţii la şcoala romanului 

modern.  

În Mite se încearcă pluriperspectivismul, deşi naraţiunea este, în 

mod evident, la persoana a III-a, marcă a omniscienţei, care nu ţine însă 

cont de principiile menite să configureze o poetică de tip mimetic. Nu 

este, în nici un caz, o artă a punctului de vedere, dar este, cu siguranţă, o 

călătorie printr-un muzeu de fotografii de epocă, ipostaze cuprinse din 

diferite unghiuri înfăţişînd numai ‖măştile‖ eroului. Mite se îndrăgosteşte, 

la fel ca şi Bălăuca, de o fotografie a poetului circulînd pe atunci printre 

damele sensibile şi cultivate: „Din ce auzea şi din felul cum vorbeau toţi 

de dînsul, imaginea lui se cristalizase sub forma ideală a geniului 

romantic‖. Imaginea poetului pare să fi provocat, după mărturisirile 

poetice ale Veronicăi Micle, un soi de ‖îndrăgostire‖ in absentia, 

premergătoare cunoaşterii de facto a omului Eminescu. Iată ce scrie 

poetesa de la Iaşi: ‖Şi-acum mă-ntreb eu: simţire adîncă/ Cum de se naşte 

printr-un portret?/ Căci nu văzusem ochii tăi încă/ Ştiam atîta, că eşti 

poet!‖ (G.Călinescu 1986: 252). Ambele forme biografice, şi naraţiunea 
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călinesciană, şi ficţiunea psihologică lovinesciană, preiau detaliul, 

insistînd pe forţa de fascinaţie exercitată de clişeul fotografic: ‖faţă 

osoasă‖, ‖ochi măriţi‖, ‖cap plin de avînt şi inspirat‖ etc.  

Este, desigur, un adevăr că Eminescu începuse să trăiască în 

conştiinţa contemporanilor mai mult ca reprezentare decît ca adevărată 

prezenţă, în carne şi oase. De aceea, romanul lui Lovinescu surprinde mai 

multe faţete ale omului, provocînd în ceilalţi reacţii aşa de contradictorii 

şi de distonante, scindat pînă la limita patologicului, într-un perpetuu 

proces de emulaţie a propriei persoane. Din contra, în faţa fiecărui 

interlocutor este arborat cîte un ‖portret‖, de felul aceluia care-o dusese pe 

juna Veronica pînă aproape de incandescenţă. Dinaintea burghezului 

Maiorescu şi companiei sale de intelectuali cu obsesia igienei Eminescu 

are „cap prea mare pentru trup‖; „dinţii mari, galbeni‖; „părul mare care 

lăsase urme grase pe guler‖; „mînca urît, sorbea prelung‖; „rîzînd cu gura 

plină, stropise odată pe cei din jur‖; „împrăştia un miros acru de haine 

vechi‖. Pentru Nusăm Cocoş, coconul Mihăiţă este un ins generos şi 

voluntar, dar căruia i-ar trebui ‖gospodină‖ pe lîngă casă: „Că de amu am 

înţeles ce-ţi trebuie matale. Nu o cucoană mare, de aieste de la Bucureşti, 

numai mode şi mofturi, ci o gospodină de ale noastre, de la Botoşeni, 

harnică, cinstită, frumuşică‖ (E. Lovinescu, 1980: 77). În faţa copilului 

Baby, poetul este prietenul de joacă ideal datorită ingenuităţii şi inocenţei 

cu care priveşte lumea. Pentru Carp, Eminescu devine un adversar 

redutabil şi de temut, aproape un ‖tigru‖ feroce. La Maiorescu se 

raportează ca la un duşman erotic, ştiută fiind slăbiciunea criticului pentru 

frumuseţea de ‖păpuşă‖ a Mitei. Fiecare dintre aceste situaţii sociale 

absolutizează numai cîte o singură trăsătură a caracterului poetului, 

niciodată dîndu-ni-se imaginea întreagă, sensul global, aşa cum va fi 

năzuit să facă biografia călinesciană. Mai mult, oglindirile poetului nu se 

leagă prin nici un fel de fir cauzal sau psihologic; de aceea, episoadele de 

dialog între personaje au aerul unor mici scenete dramatice colate la 

întîmplare de un narator stîngaci.  

Totuşi, Lovinescu strecoară, în acele discuţii intelectualizate şi 

demonstrative, printre cuvintele poetului, propria predilecţie pentru 

viziunile fragmentate, ‖reflexii într-o oglindă spartă‖, ce constituie un soi 

de avertisment asupra tehnicii narative folosite în acest roman: „Pe 

fundalul unei unităţi larg înţeleasă, trebuie să admitem discontinuitatea ca 
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însuşi principiul de existenţă a sufletului omenesc‖, precizează poetul, 

revoltîndu-se împotriva eroilor clasici, unilaterali. „Preferinţele mele 

merg aiurea, spre multilateralitate, spre posibilitatea soluţiei de 

continuitate în orice moment, care deviază linia dreaptă, o frînge, sparge 

oglinda sufletului în cioburi greu de reconstituit; o astfel de literatură 

polivalentă e mai aproape de realitate decît clasicismul uniform, monoton, 

egalizator‖ (Ibidem: 22). Fragmentul ni se pare semnificativ şi revelatoriu 

pentru viziunea autorului proiectatei trilogii: criticul pare a fi pe deplin 

conştient de structura deschisă, speculară, ‖cu posibilitate de 

continuitate‖, a psihologiei personajului. Ceea ce nu este şi cazul 

biografiei călinesciene care, dimpotrivă, prinde ‖sensul‖, reconstruieşte 

atmosfera şi intuieşte psihologia, dar se vrea rotundă şi fără de adaos, nu 

neapărat datorită exhaustivităţii documentaţiei, ci în virtutea unei 

necesare închideri şi ‖clarificări‖ definitive care-i stă, de la bun început, 

în intenţii. Şi chiar dacă, printre imbricaţiile edificiului proiectat de 

arhitectul biografiei nu se poate strecura nici un dram mai mult de ciment, 

Călinescu, la fel ca personajul ce-l va reprezenta în Bietul Ioanide, 

înţelege relativitatea propriei hermeneutici, limitată, şi ea, la cîteva 

‖portrete‖ pe care le mîngîie cu privirea în capitolul final. Dincolo de 

‖măştile‖ lui Eminescu este greu de pătruns, conchide biograful, deşi, în 

această galerie de fotografii dispuse după o logică secretă, pare că ‖omul 

răsuflă aievea‖: ‖Privesc chipurile lui Mihai Eminescu, înşiruite dinainte-

mi: acela astral şi pletos din tinereţe, cel uşor subţiat de gînduri şi de o 

înfrigurare sentimentală, de la 30 de ani, faţa placidă şi adipoasă, cu ochii 

împînziţi de o ceaţă alburie, în ciuda unui zîmbet copilăros şi inocent, din 

epoca întîiei căderi, masca nietzscheeană, în sfîrşit, din ultimii ani, 

pustiită, surpată, ca un crater stins, cu ochii înfundaţi şi stătuţi. Privindu-

le, omul cel adevărat pare că răsuflă aievea‖ (G.Călinescu 1986: 326).   

Şi Lovinescu este fascinat de portretele de epocă, însă, odată intrat 

în galeria cu fotografii reprezentînd vieţile poetului, se întunecă. Pentru 

el, un clasicist prin formaţie şi ţinută, aceste măşti au ochii goi întocmai 

ca statuile antice, ochi care se deschid înăuntru dar rămîn împietriţi în 

afară. Privitor al unei realităţi impenetrabile, biograful nu are de ales: 

trebuie să inventeze un sens, o idee-pivot, care poate fi coerentă, dar 

nicidecum adecvată în aşa măsură încît negativul fotografic să se 

suprapună perfect peste contururile realităţii. În fapt, într-o lucrare mult 
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mai tîrzie decît romanele, unde se revine fugitiv, ca peste tot în critica lui, 

la viaţa lui Eminescu, Lovinescu re-vizitează portretele poetului, aşa cum 

s-au desenat ele în conştiinţele contemporanilor: un portret al poetului de 

Slavici, caracterul lui din amintirile lui Negruzzi, portretul lui T. 

Maiorescu (E.Lovinescu 1978), morgă a geniului neînţeles la care se vor 

raporta toţi biografii (mai mult sau mai puţin demitizanţi). Dar autorul de 

ficţiune, spre deosebire de biograf, doreşte să plonjeze mai adînc şi mai 

departe de hieroglifa chipurilor fotografiate şi, chiar dacă greşeşte în 

intuiţiile-i psihologice, ştie că forma ‖minciunii romaneşti‖ este singura 

care permite transfigurarea biograficului. Din acest punct de vedere, cele 

două forme biografice, la fel de documentate, nu par a se contrazice, ci se 

înlănţuie într-o secretă continuitate care impune ca datele realităţii 

(biografiei) să fie transfigurate şi oglindite în lumile ficţionale.  

Cel de-al doilea roman al ciclului eminescian este eminamente 

retrospectiv. Aşa cum, în Mite, personalitatea se spărgea în cioburi şi 

devenea galerie de portrete, în Bălăuca interioritatea poetului este 

absolutizată şi limitată la un singur profil prin folosirea obstinată a unui 

singur procedeu (analepsa) marcînd extinderea percepţiei subiective 

asupra întregii naraţiuni. Viziunea trilogiei despre Eminescu se 

construieşte conform legilor gradaţiei şi, de-ar fi să pariem asupra 

nescrisei Înseninări, am lua drept premisă mult discutata chestiune a 

depăşirii subiectivităţii şi a evoluţiei spre obiectivitate, pe care le 

recomanda, şi din punct de vedere teoretic, criticul de la Sburătorul. După 

ce, în Bălăuca, sensibilitatea maladivă şi nostalgică a eroului este 

intermitent ulcerată de semnalele de alarmă, stridente, ale realităţii, 

volumul nescris avea să prezinte drama ‖triunghiulară‖ Eminescu-

Veronica-Caragiale, dar mai ales obiectivitatea şi detaşarea Luceafărului, 

relevabile, ar fi vrut criticul-romancier, şi la nivelul tehnicilor romaneşti. 

Şi în acest roman există un subtil joc cu icoane şi reprezentări 

fotografice ale personajelor. Nu ne referim numai la dublarea Veronicăi, 

care se strecoară în sufletul poetului prin intermediul unui soi de 

hologramă reprezentînd-o, dar fiind, în acelaşi timp, şi foarte străină de 

persoana reală. Femeia din mintea poetului este închipuită în amintire, 

evocarea conturînd, eo ipso, o ‖frumoasă fără corp‖, imaterială, prezentă 

numai la nivelul percepţiei subiective, a timpului regăsit. Mişcarea în 

prezentul naraţiunii se desfăşoară tot sub zodia fantasmatică a lui Hypnos: 
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chiar personajele cu care Eminescu se vede de-adevăratelea în Iaşi 

(Creangă, de pildă) par a fi nişte strigoi, înfăşuraţi în imense cearşafuri 

albe, alunecînd greoi prin apele somnului în care se afundă poetul încă din 

tren. Şi chiar dacă, în surprinderea trăsăturilor esenţiale ale Pantgruelului 

valah, Lovinescu mizează pe culoarea locală şi pe pitorescul expresiilor, 

apropierea de acest personaj este tot o stranie contemplaţie a unui portret 

de epocă, compus din clişee frazeologice nestrăbătute de fiorul vulcanic al 

vieţii. Aici poate fi vorba şi de acea răceală a mizantropului de care se 

face vinovat, prin atingerile-i septice, criticul Lovinescu. Totuşi, meditaţia 

asupra raportului dintre realitate şi reprezentare, dintre esenţial şi artificial 

se insinuează şi printre paginile acestui roman, fiind, după cît se pare, 

mult mai importantă decît suprinderea personajelor în sine sau captarea 

murmurului vieţii, a dramatismului relaţiilor. 

Printre amintirile poetului cea mai vie este capitala Austriei, ea 

însăşi un muzeu ce clăteşte ochii obosiţi de buchii ai tinerilor studenţi, nu 

numai prin priveliştea blondelor domniţe, ci şi prin femeile eternizate de 

mîna pictorilor, aşezate cuminţi în galeriile de artă. Printr-o astfel de 

galerie se plimbă Eminescu împreună cu colegii atunci cînd se opreşte 

fascinat în faţa unui portret de Palma Vecchio: „peste albeaţa chihlimbarie 

a feţei se aşază o umbră viorie; se distinge reaţeaua fină a vinişoarelor de 

pe gît şi de pe spate; fruntea boltită şi mai ales ochii de un albastru 

întunecat clipesc în umbra genelor lungi‖ (E. Lovinescu 1980: 224). Nu 

este el primul poet îndrăgostit de un portret, deşi Lovinescu sugerează aici 

că sursa idealului feminin în poezia eminesciană este una estetică, în nici 

un caz reală. Veronica va fi tocmită, mai apoi, după măsurile şi umbrele 

viorii ale acestui portret drag pe care Eminescu îl va prefera realităţii.  

În acea galerie de artă, amicul Neagoe, sincer şi grobian în 

comentariile sale, îşi găseşte femeia potrivită, cu carnaţie roşietică, 

zămislită în pastă groasă: „Ce trup, mă! Numai lapte şi zăpadă. Şedea 

într-o rînă, cu picioarele grase desfăcute – aşa cum îi şade muierii mai 

bine. Şi se lăsa asupra ei o umbră cafenie ca de urs, care o ţinea  cu labele 

de umeri de parcă o săruta şi umbra se încovriga între picioarele muierii. 

Şi muierii îi foarte plăcea‖ (Ibidem). Nu vom psihanaliza contrastul grav 

dintre opţiunile spre cele două femei pictate, tocmai pentru că Lovinescu 

ne îndeamnă ostentativ să o facem. Dar sesizăm că în acel moment 

‖cucoana fată fecioară‖ (cum îi plăcea Veronicăi să se considere) este 
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cuprinsă, ca imagine proiectată pe canavaua amintirii, între cele două 

portrete, devenind ea însăşi o schiţă de portret, o imagine bidimensională. 

Erotismul eminescian transpare şi se insinuează numai la contactul 

indirect cu femeia care s-a transformat deja în literatură, în portret, în 

statuie sau în amintire. Citînd din Omar Khayam, Firdousi, Hafiz sau 

Saadi, Eminescu „se îmbată‖ şi „geme de dorinţă‖. Potenţarea propriului 

impuls erotic, autoincendierea, devine efectul autoreverberant al 

pasionalelor sale poezii, transpunere virtuală a mitului Galateei. Nu e de 

mirare că poetul devine mai fascinat de femeie pe măsură ce o pictează în 

versuri, mai ales că femeia însăşi pare a-şi dezvălui ocultele-i porniri în 

urma efectului catalizator al poeziei iubitului. Veronica nu-şi descoperă 

disponibilităţile de agilă carnasieră decît auzind sunetul hipnotic al 

poemelor eminesciene: „În poezie se regăsi pe dînsa, aşa cum se cunoştea 

bine, cu instinctul de felină disponibilă dragostei, oricărei dragoste, cu 

atrageri şi respingeri‖ (Ibidem: 259). La Lovinescu femeia pare a se 

desprinde din literatură şi a se pierde în literatură, persoana civilă fiind 

lipsită de importanţă în procesul creaţiei.  

În treacăt se opreşte şi Călinescu asupra portretului Bălăucăi: 

‖Privim fotografiile poetei şi ne aflăm în faţa unei femei aici graţioase, aci 

uscăţive în tinereţe, cu proeminenţele feţei acute, îngroşate, mai apoi şi 

trivializate, cu o oţărîre în toate liniile feţei, cu buze lungi, subţiri şi supte, 

cu un văl de lividitate şi melancolie, ce urîţeşte fizionomia şi o face 

antipatică. Iată dar femeia , plină de farmec...‖ (G.Călinescu, 1986: 240). 

Biograful ne-o zice fără înconjur că modelul real al donnei angelicate îi 

este destul de antipatic. Dar adevărata uimire vine probabil din 

neconcordanţa între tiparul organic şi conturul poetic. Este posibil oare ca 

imaginaţia şi setea de ideal ale lui Eminescu să fi transfigurat şi înzestrat 

într-atît de mult pe femeia iubită? În orice caz, Călinescu se îndoieşte 

sincer, el fiind şi acela care susţine teoria unui erotism nemetamorfic, 

lipsit de misticism, cu alte cuvinte, ‖sănătos‖ şi strict fiziologic, în răspăr 

cu toate accentele platonice în care e înveşmîntat. 

Lovinescu nu se fereşte, însă, a intra în jocul ielelor, insistînd mai 

mult asupra legilor creaţiei şi ale transformărilor alchimice care lui i se 

par mult mai importante decît acuzarea la scenă deschisă a vulgarităţii 

‖uşuraticei‖ Dalile sau surprinderea persoanei reale din spatele fotografiei 

de epocă. În romane, Veronica şi, de asemenea, blonda Mite sunt mîndre 
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de a fi muzele oficiale ale celui mai talentat şi mai înzestrat (de zei, 

fireşte!) poet. Însă, cu toate sforţările,  frau Mite nu reuşeşte decît să-şi 

impună minimele reguli de igienă occidentală, în timp ce Verena, 

sforţîndu-se să-l subjuge, ajunge mai mult să-l dezguste datorită 

exigenţelor iubirii organice. Aşadar, de un aport al realului în secretele 

legi ale creaţiei nu poate fi vorba, poeziile inspirîndu-se mai mult din 

minereurile subconştiente decît din realitatea palpabilă.  

Întregul roman al Mitei îşi croşetează intriga sentimentală în jurul 

unui singur poem: Atît de fragedă... Într-adevăr, poemul este pretextul 

defăşurării unei alte expuneri teoretice: Este arta inspiraţie sau, 

dimpotrivă, este mai mult muncă trudnică? Eminescu, responsabil, simte 

că arta se face din ceea ce se şterge. Neiniţiată încă în tainele laboratorului 

de creaţie şi ale insomniacelor căutări ale cuvîntului care să exprime 

adevărul, Mite compune de ocazie şi, mai ales, inspirată de realitatea 

concretă. Cititorul este bombardat aici cu informaţie literară anticipatoare, 

rostită sec, pe un ton impersonal, fără modulaţii, mai ales cînd i se 

vorbeşte despre destinul literar al nemţoaicei. Mite scrie uşor poezii, 

nuvele, romane, piese. Răutăcios, naratorul comentează, deşi logica 

naraţiunii nu îi permite o asemenea prolepsă, anticipînd cursul istoriei 

literare: „din cele cîteva zeci de volume ale ei nu ne-a rămas nici un 

ecou‖. Pe deasupra, ea caută să găsească în poemele iubitului detaliile 

care să demonstreze, fără putinţă de tăgadă, că ea este sursa divină a 

tuturor acestor minuni. Interpretare biografizantă şi contextulizantă 

apăsătoare, care ocoleşte esenţele poeziei şi instaurează dictatura 

concretului barbar. 

 În Bălăuca, discuţia raportului dintre artă şi modelul ei este 

instalată legitim în hiatusul, adîncit tot mai acut, între Veronica reală şi 

cea imaginară. Femeia mentală, proiecţie a sinelui poietic şi indiscutabilă 

Galatee, este recuperată, cum era şi de aşteptat, la sfîrşitul romanului. În 

schimb, femeia concretă nu are ce căuta în treburile artei, pentru că arta 

nu porneşte de la lucrul concret, precum insistă şi amicul Caragiale: „În 

amor, domnule, toate femeile sunt la fel: ce mi-i Mite, ce mi-i Miţa! Toate 

procedează la fel, cu fasoane la început şi cu „vitrion‖ la urmă, de nu mai 

poţi scăpa de ele. Bărbatul să fie bărbat; să ştie ce vrea şi să meargă de-a 

dreptul la ţintă; nu cu scări de mătase, cu versuri leşinate, cu suspine şi 

oftări, cu ochi daţi peste cap, cu serenade pe la geamuri, cu toată mizeria 
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sentimetală cu care ne faceţi neamul de ocară‖ (E. Lovinescu 1980: 105). 

Arta, în concepţia acestui ‖graeculus de decadenţă‖, este impregnată de 

rigorile ascezei, de sublimul revelaţiilor: „Arta e cevaşilea, mă... lucru 

subţire, mă... ceasornicărie de precizie, mă... unge-mă şi freacă-mă!... 

Unge-mă şi freacă-mă!...‖ (Ibidem: 111).  Cu toate că personajul 

Caragiale, aşa cum îl proiectează Lovinescu, pare îmbibat de vulgaritatea 

mahalalei, replicile sale intră într-un complex ideatic coerent întemeiat pe 

discuţia, mai veche, a originii artei şi inspiraţiei în elementele contextuale, 

concrete, biografice. 

Chiar dacă nu absolutizează metoda, extinzînd-o asupra tuturor 

detaliilor biografice, Călinescu este totuşi artizanul unei astfel de 

construcţii hibride, amestecînd în proporţii sublime versuri divine şi 

documente insipide. Atunci cînd nu găseşte argumente în ordinea 

evenimenţială, se adresează poeziilor care-i servesc suficient de bine în 

justificarea punctului de vedere. Decuparea şi manipularea pot deveni 

capete de acuzare pe drept cuvînt, dar cum ‖scopul scuză mijloacele‖, 

viziunea întregului, acest sîmbure din care creşte toată construcţia, este 

cea care triumfă. Pentru Călinescu, versul eminescian porneşte în 

exclusivitate de la realitatea trăită. Dimpotrivă, Lovinescu se foloseşte cu 

mai multă precauţie de poeziile poetului datorită deosebirii, declarate, de 

concepţie asupra originii operei de artă. Nici vorbă, ambii critici sunt pe 

deplin convinşi de puterea de transfigurare a artei. Numai că biograful cel 

mai titrat, prin talentul său de evocare şi de restaurare a personalităţii 

poetului, mizează, la fel ca în romane, pe nemaipomenita capacitate de 

‖insolitare‖ a realităţii, în timp ce Lovinescu, în spiritul aceleiaşi culturi 

clasice, este pe deplin convins că inspiraţia e un foc pogorît asupra omului 

de rînd. Să fie aceasta rezultanta unei frustrări datorate refuzului constant 

al Muzelor sau sterilităţii glaciale de care-l acuza colegul de breaslă? 

Fiind continuator al liniei estetice, inaugurată la noi de Maiorescu, 

Lovinescu crede că geniul este ‖o rupere de echilibru‖, o cale fără 

întoarcere. El este gura prin care grăiesc zeii, de unde şi apropierea 

procesului de creaţie de naturaleţea germinaţiei şi dezvoltării plantelor sau 

de curgerea neîngrădită a unui izvor: ‖ scrisese cum fac cireşii, cireşe şi 

zarzării, zarzăre; pentru că nu pot face altceva; nu-şi recunoştea nici un 

merit, dar nici o vină‖ (Ibidem: 40). Optimist, Călinescu susţine că sursa 

artei, înţeleasă ca îndemînare, meşteşug (techné) trebuie căutată în miezul 
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realului. Criticul respingea teoriile ieşite din mantaua romantismului care 

puneau mare preţ pe inspiraţie, pe har, şi sublinia raţionalitatea procesului 

creator. Excesului de „imaginomanie‖ îi opunea o literatură modelată în 

linia acelui ideal de sănătate fizică şi intelectuală al clasicismului.  

Călinescu înţelegea definea geniul ca împlinire armonioasă a omului 

perfect dezvoltat trupeşte şi sufleteşte. Geniul poate fi înţeles, într-adevăr, 

şi ca un exces de normalitate. Nu fusese caracterizat Goethe ca un om 

„de-o mediocritate fără precedent‖? Desigur, însă nu trebuie să scăpăm 

din vedere epitetul singularizant.  În schimb, Lovinescu susţine ruptura 

care ar avea loc între natură şi cultură, între instinct şi inteligenţă, între un 

aşa-zis simţ al realului pragmatic şi imaginaţia evazionistă, idealizantă, 

proiectînd utopii şi fantasme. 

Senzaţia de déja-connu, care nu ne părăseşte pe parcursul 

romanelor lui Lovinescu, ţîşneşte din chiar concepţia criticului modern, 

mai degrabă pesimist, covîrşit de propria-i cultură. Suverană şi salvatoare 

este numai privirea hermeneutului, schimbînd accentele şi deviind 

valorile estetice.  

Conştienţi de relativitatea demersului lor, ambii critici se opresc, 

totuşi, în faţa ‖măştii‖ lui Eminescu. Dincolo de runele chipului, împietrit 

şi otrăvit de vălurile Veronicăi, Fiinţa duce o secretă viaţă paralelă al cărei 

vuiet nu-l putem prinde decît ficţionalizînd în marginile adevărului 

biografic cu riscul de a da uneori cu oiştea-n gard. Dintr-un exces de 

‖abilitate‖, fireşte!  
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ANA DELIA ROGOBETE 

Anul II, Craiova 

 

Lovinescu revizuieşte şi se revizuieşte 
 

Termen echivoc (împrumutat dintr-un discurs al lui Delavrancea 

care, proaspăt devenit parlamentar conservator, părăsind partidul liberal, 

pretindea o „revizuire a conştiinţelor‖ înaintea unei restaurări a vieţii 

politice româneşti), revizuirea lasă loc la multiple interpretări care se 

datorează mai ales contestatarilor lui Lovinescu, cei care se vor folosi de 

aceste revizuiri pentru a-l acuza de inconsecvenţă şi ipocrizie critică. 

Lovinescu însă afirmă: „Lovinescu revizuieşte, nu se revizuieşte‖, 

făcînd astfel distincţia între reformularea din perspectivă modernă a unor 

opinii asupra anumitor valori ale trecutului şi reformularea sau chiar 

negarea propriilor opinii anterioare. 

În fapt, după cum sublinia Ov. S. Crohmălniceanu în Literatura 

română între cele două războaie mondiale, acţiunea de revizuire a unor 

autori clasici pe care Lovinescu se va încumeta s-o realizeze pentru prima 

dată în literatura noastră are la bază „principiul modern al perspectivei 

prezentului în istoria literaturii. [...] Autorilor vechi li se caută rezistenţa 

reală la eroziunea timpului, printr-o lectură proaspătă, eliberată de orice 

indulgenţe circumstanţiale, urmărindu-se smulgerea spiritului public din 

inerţiile pe care i le imprimă manualele şcolare şi aprecierile «culturale» 

însuşite fără frecventarea efectivă a operelor «consacrate»‖ (Ovid S. 

Crohmălniceanu 1975: 141). O astfel de iniţiativă avea ca scop sondarea 

actualităţii unor opere, accesibilitatea, potrivirea lor sinceră sensibilităţii 

contemporane. 

Revizuirea la E. Lovinescu este, de fapt, o tendinţă implicită a 

spiritului modern care îşi punea problema relativismului în literatură, care 

încerca dezbaterea continuă a trecutului culturii pentru a-l revalorifica şi 

a-l investi cu noi conotaţii, în consonanţă cu spiritul epocii, cu gustul liber 

şi mereu schimbător. 

Al. George afirma, pe bună dreptate, că „Lovinescu nu propune, de 

fapt, o revalorizare a tuturor valorilor, în sensul termenului nietzscheian 

Unwertung aller Werte, adică prin negarea unui principiu fundamental 
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care ar aduce cu sine o răsturnare radicală a tuturor valorilor. El cere doar 

«revizuirea operelor curente», adică denunţă scleroza activităţii şi 

judecăţii critice, «ideile primite sumar», fără control, «admiraţiile 

nelegitime şi prejudecăţile literare»‖ (Al. George 1975: 73). Lovinescu 

denunţă astfel „micul capital de opinii invariabile asupra lui Eminescu, 

Coşbuc, Caragiale, opinii tiranice ce stăpînesc şi azi‖ (Ibidem), pe care le 

asociază unor prejudecăţi inoculate în şcoală, idei gata făcute, preluate de 

la alţii, netrecute prin filtrul raţiunii şi al sensibilităţii individuale şi care 

alterează conştiinţa receptoare. 

Lovinescu susţine necesitatea revizuirilor pe care le întreprinde, ca 

izvorîtă din „conştiinţa nevoii biologice şi sociale ce impune o 

sincronizare a manifestărilor noastre sufleteşti şi, deci, între altele, şi o 

conştiinţă actuală şi strict critică‖ (Ibidem). Sincronismul este, aşadar, 

termenul cheie al revizuirii lovinesciene. Din perspectiva lui, Lovinescu 

îşi desfăşoară activitatea. Conceptul de sincronism se află la baza 

Mutaţiei valorilor estetice, unde criticul îl dezvoltă şi-l argumentează. 

Acest spirit al veacului, după cum îl numea Tacit, reprezintă în viziunea 

lovinesciană „acţiunea de uniformizare a timpului asupra vieţii sociale şi 

culturale a diferitelor popoare legate între dînsele printr-o interdependenţă 

materială şi morală‖ (E. Lovinescu 1973: 281). 

Practica revizuirilor este justificată de E. Lovinescu prin formaţia sa 

ideologică. Critic impresionist, Lovinescu crede în relativismul valorilor 

estetice, spiritul de relativizare îl urmăreşte chiar şi atunci cînd îşi 

dogmatizează ideile. E. Simion explică revizuirile articolelor din Critice 

printr-o „veşnică nemulţumire de sine a criticului‖. „Obstinaţia‖ pe care o 

pune în aceste revizuiri este astfel rezultatul unui scrupul critic, un „act de 

asceză spirituală‖, care îi asigură lui Lovinescu o re-evaluare continuă a 

realităţii operei literare pentru ca nu cumva dogmatismul inerent 

demersului critic să-l transforme în sclavul propriilor scheme (E. Simion 

1971: 647). 

Istoria literaturii române contemporane (1926 – 1929) apare 

pentru prima dată în cinci volume, pentru ca ediţia definitivă (1937) să fie 

într-un singur volum. Ambele formule reprezintă o sinteză ce contopeşte, 

cu revizuiri şi noi puncte de vedere, materia celor nouă volume din 

Critice. Această re-evaluare a propriilor scrieri o explică însuşi autorul - 

„În ultimii zece ani s-a produs o literatură foarte abundentă şi de bună 
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calitate, vrednică de a fi clasată şi încadrată‖ - (Valeria Marin Curticeanu 

1998: 46) şi are ca fundament teoria lovinesciană a mutaţiei valorilor, care 

obligă la revenirea asupra unor judecăţi critice, la modificări substanţiale 

sau doar la întărirea vechilor opinii cu argumente noi: „Însăşi concepţia 

mutaţiei valorilor estetice implică principial şi revoluţia valorilor critice 

anunţate în parte şi de forţele inerţiei ce împiedică adaptarea sensibilităţii 

estetice la noile forme artistice‖ (Al. George 1975: 72). 

În concluzie, putem afirma că cele două formule: „revizuire‖ şi 

„auto-revizuire‖ au coexistat, chiar s-au completat reciproc, ele fiind 

indisolubil legate de aceeaşi sursă ideologică. Conceptul de „revizuire‖, 

inexistent de altfel în critica literară românească pînă la momentul 

Lovinescu, este capital, căci el a contribuit la dezvoltarea ulterioară a 

criticii, obligîndu-i pe exegeţii care au urmat să-i conteste sau măcar să-i 

discute opiniile. 

 

Argumentul impresionismului 

 

Analiza articolelor lovinesciene apărute între anii 1909 – 1910 şi 

integrate în Critice I şi II ne arată un critic ce îmbrăţişează metoda 

impresionistă pe care o alege pentru a-şi susţine ideile, uneori chiar într-o 

manieră contestabilă. 

Metoda impresionistă este, de altfel, introdusă de însuşi Lovinescu 

în critica românească şi tot el o defineşte în articolul „Impresionismul în 

critică‖, publicat mai întîi în „Convorbiri literare‖ şi apoi în Critice. 

Punctul de plecare al impresionismului în pictură este simplificarea 

naturii. Critica literară impresionistă recomandă o „esenţializare‖ a operei 

literare, baza reprezentînd-o impresia dominantă pe care o provoacă textul 

ca o creaţie unică, individuală şi originală. Aşadar, ideea originală, 

detaliul individual fac esenţa analizei din metoda impresionistă: „A merge 

de-a dreptul la aceste centre de unde pleacă lumina spre margini, a le 

cerceta, dîndu-le adevăratul lor cuprins, a ocoli tot ce e plin de înţeles, a 

îndeplini, într-un cuvînt, acest procedeu de simplificare atît de firesc şi 

necesar, este tocmai menirea criticii impresioniste. Ea presupune o 

reculegere şi o privire cuprinzătoare; nemulţumindu-se cu desăvîrşita 

cunoaştere a unor părţi, ea încearcă să ne prindă totul, chiar cu 
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necunoaşterea părţilor.‖ (Ibidem: 102). 

Criticul, de formaţie franceză, se depărtează totuşi prin această 

definiţie de creatorii conceptului – Jules Lemaître, Anatole France şi 

Faguet, din care, de altfel, şi citează adesea. Ceea ce aşează Lovinescu 

drept fundament al acţiunii sale este intuiţia pe care – remarcă Al. George 

– criticul o defineşte ca pe o adevărată „Wesenschau‖, fără a se limita însă 

doar la atît. Intuiţia ca punct de plecare al demersului critic este la E. 

Lovinescu un act încărcat de raţionalitate. Pentru el, obiectivitatea 

demersului impresionist este „o adevărată judecată rece şi nepăsătoare ce 

stă la dreapta adevărului‖ (E. Simion 1971: 156). Mai tîrziu, Lovinescu se 

va lăsa însă influenţat de dogmatism, privit ca „orientarea spre puncte 

fixe, normative, inflexibile‖ (Al. George 1975: 111). Direcţia criticului 

este, evident, modernistă: în teorie susţine „sincronismul‖ şi 

„relativismul‖ valorilor estetice, iar în practică sprijină tinerii scriitori pe 

care, de cele mai multe ori, îi descoperă el însuşi, dar pe care îi şi 

penalizează fără menajamente, pledează pentru o proză obiectivă şi 

urbană, de tip balzacian sau psihologică, după modelul proustian şi 

împotriva unei poezii de concepţie. 

Tot Lovinescu priveşte pentru prima oară în critica românească cu 

„scepticism‖ scriitorii clasici ai literaturii noastre. El le analizează 

operele, îndrăzneşte chiar să conteste valoarea anumitor texte. Această 

„revizuire‖ o explică Lovinescu prin mutaţia valorilor estetice, care 

impune o re-evaluare a operelor cu scopul de a le re-aşeza în actualitate şi 

de a testa aderenţa lor la contemporaneitate: „Ceea ce noi simţim de-a 

dreptul şi ne farmecă va părea urmaşilor noştri ca o privelişte de iarnă 

văzută printr-un geam aburit‖ (E. Simion 1971: 489).  şi alege ca exemple 

pe Caragiale şi Eminescu, despre operele cărora afirmă că peste 200 de 

ani nu vor mai corespunde sensibilităţii conştiinţei receptoare, scrierile lor 

avînd nevoie de explicaţii ample. Crohmălniceanu afirmă că pentru 

argumentarea observaţiilor critice Lovinescu utilizează diferite formule 

epico-dramatice care se regăsesc din abundenţă în primele două volume 

din Critice şi care se explică prin apartenenţa sa la ideologia impresionistă 

(Ovid S. Crohmălniceanu 1975: 130). Dacă pentru a-i critica lui Caragiale 

comicul, pe care îl consideră perisabil, îşi imaginează un dialog de tip 

platonician, în critica pe care o face filozofiei lui Eminescu din Geniu 

pustiu, îşi argumentează observaţiile prin inventarea unei mărturii a 
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poetului aflat la vîrsta maturităţii. 

 

Lovinescu vs. Lovinescu 

 

Cu vremea, dorinţa de expresivitate a lui Lovinescu se va limita 

doar la stil, însă ambiţia de a se elibera de tiparul critic existent pînă 

atunci îl va urmări în continuare. În analiza operei lui Eminescu, criticul 

face abuzuri care nu au fost trecute cu vederea de contemporanii săi şi 

mai ales de exegeţii ce i-au urmat. Important este că Lovinescu îşi re-

formulează ideile, îşi re-scrie articolele din Critice, uneori diferenţele 

devenind mai mult decît sesizabile. 

Concepute la Paris pe vremea cînd îşi pregătea doctoratul şi 

publicate în Convorbiri critice, articolele sale sînt strînse în Critice I, 

apărut în 1909 şi Critice II din 1910. A doua ediţie a primului volum din 

Critice apare în 1920. E. Simion notează în anexa bibliografică: 

„materialul nu e identic cu cel al ediţiei I, articolele sînt scrise din nou, ed. 

III, ediţie definitivă, Ancora, 1925, conţine o nouă grupare în jurul 

sămănătorismului, de articole risipite în diferite volume, scrise din nou şi 

cu adaosuri diferite‖ (E. Simion 1971: 567-658). Povestea se repetă şi cu 

volumul al doilea din Critice, reeditat în 1920, „cu material nou, parte 

schimbat şi cel rămas scris din nou; ed. III, ediţie definitivă, Ancora, 

1926; aproape tot materialul e schimbat faţă de celelalte ediţii şi grupat ca 

o ilustrare a metodei impresioniste‖ (Ibidem). 

Însă acesta este doar începutul, căci atît Criticele, cît şi Istoria 

literaturii române contemporane vor suferi schimbări esenţiale, re-

adaptări periodice, considerate, se pare, obligatorii de Lovinescu. Se 

remarcă totuşi o îndulcire a tonului în aceste re-editări, o revizuire a 

observaţiilor critice destul de dure adesea, o re-formulare discretă a 

ideilor care vine o dată cu maturizarea critică. Exemplele sînt numeroase 

în această privinţă. Ceea ce ne interesează aici este atitudinea criticului 

faţă de Mihai Eminescu. 

Prima contribuţie lovinesciană la cunoaşterea prozei eminesciene o 

constituie articolul ce apare în Critice, vol I, ediţia I, din 1909, şi face 

referinţă la romanul Geniu pustiu. Folosindu-se de un artificiu – o 

mărturie a poetului la vîrsta maturităţii – Lovinescu încearcă să 

demonstreze lipsa ideilor, lirismul exagerat, pesimismul dominant şi 
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ineficient, notaţia inexactă, un stil „patetic romantic‖ în faţa căruia critica 

de pînă atunci se plecase tot aşa cum în povestea lui Andersen, curtenii îi 

admiră împăratului gol hainele fermecate, singur copilul are puterea să 

spună adevărul. În acest caz, Lovinescu îşi atribuie rolul copilului 

deţinător al adevărului, care face lumină şi spune lucrurilor pe nume. 

Această manieră de analiză a textului eminescian este discutabilă. 

Lovinescu inventează o mărturie „inedită‖ a poetului, pentru a-şi 

argumenta opinia. Eminescu, la vîrsta maturităţii, îşi reciteşte proza de 

tinereţe şi constată: „Eu n-aş îndrăzni să-mi pun Geniu pustiu lîngă 

Luceafărul. Nimic nu-i statornic; valorile estetice se măsoară şi ele în 

tiparele conştiinţii noastre mobile. La douăzeci de ani m-a împins trufia 

pînă la a mă crede un ‚geniu pustiu‘; neputînd adînci, tinerii înlocuiesc 

intensitatea prin extensiune şi preciziunea gîndirii prin divagaţiune. Nici o 

notaţie exactă, ci numai găunos patetic romantic; demoni, îngeri şi genii; 

eroi frumoşi, perverşi şi diabolici; femei divine, bolizi de basm pueril. Pe 

mormîntul tinereţii aruncăm cei mai poetici trandafiri ai amintirii; pentru 

ce deci, scuturîndu-şi giulgiul, s-a mai înălţat spre mine palidul sol al 

dureroasei mele dezorientări literare?‖ (E. Lovinescu 1984: 3-4). 

Textul ridică multe probleme, căci fiecare rînd reprezintă de fapt 

expresia gîndurilor, concepţiilor lui Lovinescu. Eminescu, devenit 

personaj în acest „inedit‖ lovinescian, se priveşte cu răceală, cu duritate, 

se judecă „la rece‖, îşi critică fără milă „păcatele tinereţii‖ ca trufia, 

superficialitatea, incoerenţa, romantismul excesiv de visător. Stilul, 

exagerat de metaforic, este impropriu poetului, care nu obişnuia să se 

exprime astfel în manuscrise. Poetul matur se caracterizează cu realism şi 

face dovada că este un fin psiholog, regretă maniera excesiv de romantică 

şi pesimistă, trufia geniului neînţeles şi îi răspunde personajului său din 

proză „nu eşti un geniu atît de neînţeles pe cît crezi, la vîrsta ta nu poţi fi 

decît pe înţelesul tuturor‖, replică destul de improprie lui Eminescu, care 

devine aici propriul său critic modern. Această „fantezie‖ lovinesciană a 

fost pusă sub semnul impresionismului de către exegeţii săi (cf. Al. 

George 1975 şi Ovid S. Crohmălniceanu 1975). Pentru a-şi argumenta 

gestul, Lovinescu a apelat la mijloace diverse, care s-au dovedit, după 

cum am văzut, dintre cele mai contestabile. Explicaţia pentru asemenea 

încrîncenare o reprezintă convingerea de neclintit că proza eminesciană 

nu ar mai avea valoare estetică deoarece „ea nu îmbrăţişează lumea în 
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realităţi, ci ne fixează numai diferite stări subiective‖ (E. Lovinescu 1929: 

5-32). Greşeala lui Lovinescu este neputinţa de a se desprinde de un 

anumit gen de scriitură, cel realist, de tip balzacian sau cel de natură 

psihologică. În ceea ce priveşte mărturia inventată, criticul îşi va 

considera mai tîrziu procedeul drept „diletant‖. Alegerea sa în acest caz s-

a dovedit regretabilă, căci a dat naştere multor neînţelegeri, iar 

credibilitatea, autoritatea sa morală au avut mult de suferit. 

În articolul Precizări asupra «filozofiei» lui Eminescu (1910), 

apărut în Critice, vol. II, ed. I, Lovinescu critică dur „filozofia‖ 

eminesciană, recunoscînd-o ca pe o evoluţie de la „meditaţiile‖ lui 

Alexandrescu la o concepţie pesimistă exprimată printr-o atitudine 

categorică în faţa existenţei şi pe care criticul o rezumă în simpla 

propoziţie: „«Viaţa e o nefericire, moartea e o fericire», care cît timp nu 

devine principiul configurator al unei activităţi psihice, nu are nici o 

valoare‖ (E. Lovinescu 1910). Prin aceasta se încearcă demonstrarea 

inexistenţei unor concepţii filozofice adecvate care să aibă ca sursă 

raţiunea, gîndirea rece şi obiectivă, ci doar o „intensitate de sentimente şi 

unitate sufletească organică‖ exprimate liric, lipsite de originalitate, căci 

tema „zădărniciei lucrurilor omeneşti‖, susţine criticul, au cîntat-o şi 

poeţii greci ai Antichităţii. Aşadar, negînd existenţa unei „speculaţii 

intelectuale‖ şi reducînd întreaga concepţie filozofică eminesciană la o 

singură propoziţie, Lovinescu face abstracţie de influenţele filozofiei 

kantiene şi schopenhaueriene şi de idei de cosmogonie indiană care 

alcătuiesc, de fapt, eşafodajul gîndirii eminesciene. 

Dar iată că, în ediţia a II-a din Critice, vol. I, apărută zece ani mai 

tîrziu, există un alt articol intitulat „Filozofia lui Eminescu‖, de această 

dată termenul filozofie fiind folosit fără ghilimele. Lovinescu nu mai este 

aşa de categoric, susţine că nu adîncimea cugetării dă valoare estetică 

artei, deşi şi acum exagerează, comparînd intelectualitatea versurilor cu 

cea a lui Nicoleanu şi susţinînd că nu e departe de „fatalismul ţăranului 

român‖. Lovinescu nu mai atacă frontal, lăsîndu-şi o portiţă de scăpare, 

căutînd elemente care să dea valoare şi originalitate textului eminescian. 

Deşi nu renunţă însă la comparaţii uneori exagerate, există în subtext o 

îmblînzire a tonului, o discretă revizuire a stilului. 

În Critice vol. X, Lovinescu abordează pe larg prozele eminesciene, 

într-un articol intitulat „Importanţa studiului prozei lui Eminescu‖. 
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Reproşurile aduse romanului Geniului pustiu le găsim după 20 de ani, 

mult mai nuanţate, formulate mai succint, cu mai multă îndemînare. 

Observaţia de la care pleacă Lovinescu este aceea că proza eminesciană 

este în final o încercare de exersare a stilului, căci aparţine tinereţii 

poetului, epocii de formare, astfel încît nu poate fi considerată „o valoare 

absolută‖. Ea nu capătă valoare decît privită ca etapă în desăvîrşirea 

poetului Eminescu, căci în ea se întrezăresc trăsăturile poeziei de mai 

tîrziu, adevărata creaţie valoroasă. 

Prozei eminesciene în genere i se reproşează, şi aici, lipsa 

obiectivităţii, supunerea ei influenţelor romantismului german considerat 

„azi anacronic‖. Dar privind din acest unghi, am putea spune acelaşi lucru 

şi despre scriitorii de avangardă din timpul lui Lovinescu. Observaţia este 

o exagerare despre care G. Călinescu va spune că provine dintr-un 

„dogmatism stricător‖, un fel de repulsie faţă de tradiţional pe care 

Lovinescu o va scuza prin gustul liber, dar care nu este totuşi un criteriu 

obiectiv de analiză critică. 

Prima proză pe care o abordează Lovinescu este basmul Făt-

Frumos din lacrimă. Textului i se reproşează, pe lîngă lipsa de realism, şi 

construcţia diferită de cea a basmului popular sau a celui povestit de 

Creangă. Însă Făt-Frumos din lacrimă este un basm cult, ce revendică un 

autor, iar Eminescu, ca autor cult, are permisiunea să se depărteze de 

basmul popular, să introducă elemente proprii, originale, pe care le 

consideră necesare. În ceea ce-l priveşte pe Creangă, nu trebuie să uităm 

că el a cules basmele pe care le-a transmis, nu le-a creat, el fiind în acest 

caz povestitorul, nu autorul. 

În continuare, criticul întreprinde cîteva analize cu privire la 

Cezara, despre care afirmă încă de la început că trebuie considerată ca un 

„tipar preeminescian‖, fiind tot o scriere de tinereţe concepută înaintea 

basmului Făt-Frumos din lacrimă. Acuzaţia este de „lipsă de 

maturitate‖, ce se traduce aici prin „patosul romantic al expresiei şi 

nesiguranţa limbii‖ (E. Lovinescu 1929: 5-32). Lovinescu face aici 

confuzia între personaj şi autor, încurcînd planurile atunci cînd afirmă 

„Ieronim este proiecţia idealizată a lui Eminescu însuşi‖. El recunoaşte 

însă cîteva pasaje valoroase: „Elementul liric tradus în admirabile pagini 

poetice de descripţii sau imagini fantastice, şi mai ales, la fixarea cîtorva 

din tiparele sensibilităţii eminesciene‖. 
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Asupra prozei Sărmanul Dionis stăruie însă criticul. Considerată „o 

poveste filozofică mult mai complicată decît celelalte […] prin subiect, 

dar şi prin tendinţa de origine romantică a poetului de a complica voluntar 

lucrurile, ştergînd sistematic linia dintre vis şi realitate‖ (Ibidem). Astfel 

textul devine reprezentativ pentru proza eminesciană. În critica pe care o 

face acestei opere, Lovinescu aduce ca argument confesiunea lui G. Panu 

despre reacţia produsă de lectura textului în interiorul cercului Junimii (G. 

Panu 1934). Obiecţiile lui Panu se referă la stil, care aici este pretenţios şi 

emfatic, ca orice limbaj filozofic, de altfel, cu care audienţa nu era 

obişnuită şi care o plictiseşte. I se reproşează neadevărul istoric din 

prezentarea epocii lui Alexandru cel Bun, subiectivismul, natura 

conţinutului „de pură concepţiune‖ şi lipsa de viaţă şi realism. Este 

evident că aceste observaţii i se potrivesc ca o mănuşă lui Lovinescu, nici 

el nefiind pregătit să recepteze textul de sorginte romantică în care 

elementele fantastice se împletesc cu proza filozofică, de idei, rezultînd o 

creaţie nouă, încărcată de simboluri. 

Contribuţia critică a lui Lovinescu la cunoaşterea operei 

eminesciene se încheie cu articolele din Istoria literaturii contemporane 

(1926 – 1929). În articolul intitulat „Imitaţia la Eminescu‖, Lovinescu 

accentuează influenţa romantismului german şi a filozofiei nemţeşti şi 

indiene asupra lui Eminescu. Aici îşi pune criticul pentru prima oară în 

mod deschis problema existenţei unui pesimism cu „caracter pur 

intelectual‖. „Pesimismul, în acest caz, nu ar mai fi temperamental, şi nu 

s-ar identifica cu însăşi personalitatea lui Eminescu‖ (E. Lovinescu 1973: 

134), dar şi aici Lovinescu exagerează, afirmînd că „el [pesimismul, n.n., 

D.R.] nu ar mai fi decît o ideologie împrumutată‖, căci pentru el 

dualitatea lui Eminescu - „mistuit pe de-o parte de pasiunea vieţii şi de 

toate problemele ei […] şi contemplarea, resemnarea, Nirvana, o irosire 

de energii ce ar fi trebuit să-i rămînă indiferente‖ (Ibidem: 134-135) - 

creează o contradicţie de neacceptat. Trebuie remarcată aici problematica 

reformulată a pesimismului eminescian, acel Weltschmertz specific 

romantic, condamnat cu vehemenţă pînă în acel moment de Lovinescu. 

În secţiunile dedicate lui Eminescu din Mutaţia valorilor estetice, 

Lovinescu recunoaşte importanţa poeziei sale în „dezvoltarea vertiginoasă 

a literaturii noastre‖ (E. Lovinescu 1973: 369). Deşi „filozofia sau 

cugetarea lui nu e nouă, tonalitatea ei amplă, gravă, îi conferă 
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originalitate‖ (Ibidem), iar muzicalitatea şi asociaţiile de cuvinte inedite 

dau naştere unor imagini nesfîrşite. Pe lîngă muzicalitate (pe care 

Lovinescu o consideră măcinată de epigoni), criticul vorbeşte de o 

capacitate de sugestie complexă, ca de exemplu în Somnoroase păsărele, 

unde tablourile de natură nu sînt pure elemente descriptive, ci au rolul de 

a sugera liniştea dorită iubitei. 

În ultimul articol referitor la Eminescu, E. Lovinescu afirmă că 

„opera poetului nu are numai importanţă istorică, ci şi actuală şi mai ales 

viitoare‖, acest lucru în ciuda „literaturii de imitaţie‖ sau a „dulcegăriei de 

romanţă‖ (Ibidem: 410). Concluzia definitivă este că „valoarea de sugestie 

a expresivităţii eminesciene subzistă, totuşi, în linie generală, neatinsă 

după cincizeci de ani; prin trecerea timpului, ea se încarcă, poate, pentru 

generaţiile ce vin, de sugestii noi, trezite şi de cultul eminescian ce a făcut 

din marele poet aproape un mit‖ (Ibidem). Afirmaţie confirmată, căci prin 

G. Călinescu noi porţi ale interpretării, nu numai ale poeziei, ci, mai ales, 

ale prozei, s-au deschis larg generaţiilor următoare. 

 

Ficţiunea biografistă (în loc de Addenda) 
 

Lovinescu are însă o relaţie mult mai profundă cu opera şi mai ales 

cu mitul eminescian. Deşi contestă valoarea şi actualitatea unor texte, 

criticul se dovedeşte preocupat de acest „anacronic‖, viaţa sa inspirîndu-i 

două romane – Mite şi Bălăuca – construite în maniera biografiilor 

romanţate. E. Simion încerca să explice aceste romane printr-o „obsesie 

care se traduce acum, după ce omul de idei epuizase posibilităţile de 

interpretare, într-o ficţiune. [...] Critic anti-romantic, E. Lovinescu 

încearcă totuşi în Mite şi Bălăuca a defini psihologia romantică în latura 

ei cea mai delicată: erotica.‖ (E. Simion 1971: 586). 

G. Călinescu pune aceste romane în legătură cu interesul exegetic al 

tinerilor contemporani lui Lovinescu pentru biografia lui Eminescu şi 

crede că viaţa poetului nu poate avea relevanţă decît privită din planul 

valorilor culturale. Lovinescu are însă o altă opinie. Sursa principală a 

romanului Mite o reprezintă articolul publicat de Mite Kremnitz în 

Convorbiri literare, referitor la povestea de dragoste dintre ea şi 

Eminescu. Lovinescu preia scheletul povestirii şi-l îmbogăţeşte, 

transformînd-o pe „bovarica şi ambiţioasa‖ Mite într-o soţie fidelă, 
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pregătită să-şi sacrifice propriile sentimente pentru binele căminului. 

În ceea ce-l priveşte pe Eminescu, acesta este conceput ca un 

inadaptat visător, un spirit înalt, pur chiar prin măreţia gîndurilor şi 

naivitatea actelor sale. Schema romanului: discuţii de ordin ideologic, 

meditaţii literare, opriri semnificative în timpul lecturii, comentarii 

pătimaşe. Punctul de maxim erotism îl constituie sărutul neaşteptat al lui 

Eminescu. Deşi Mite nu se supără, ea vrea ca iubirea dintre ei să rămînă 

pură şi ideală. Romanul este, în plus, un mijloc prin care Lovinescu îşi 

expune, prin intermediul lui Eminescu, opiniile despre Creangă, 

Caragiale, despre literatură în genere. Observăm o paralelă între 

Eminescu şi Lovinescu, autorul pune în gura personajului său propriile 

idei, concepţii. Lovinescu creează un Eminescu în care se regăseşte, el 

caută să descopere acel Eminescu cu care trebuia să aibă ceva în comun. 

Dar ce anume?! Răspunsul se află mai clar exprimat în Bizu, roman cu 

bogate trimiteri autobiografice, în care Lovinescu face o paralelă între 

personajul său, Bizu, un evident alter ego, şi Eminescu. Principala 

trăsătură a lui Bizu este inadaptarea, specifică firilor superioare, care îl 

determină să fie indiferent în faţa întîmplărilor vieţii şi chiar în faţa 

morţii. El se caracterizează ca fiind „născut cu moartea‖, „ca o prezenţă 

efectivă şi normativă în viaţă‖, „latentă, infuză şi permanentă‖, ce nu se 

revendică de la surse exterioare, ci „se asociază cu o fiziologie normală în 

jocul tuturor funcţiilor sale‖, la fel cum, în cazul lui Eminescu, „negaţia 

absolută e sensul vieţii împinsă pînă la o filozofie‖, pe de-o parte, iar, pe 

de alta, un patriotism constructiv, ardent chiar, afirmat cu patos (E. 

Lovinescu 1974: 195-196). 

Iubirea ideală, pură, din Mite devine în Bălăuca iubirea ratată prin 

renunţarea la luptă. Sfătuit de Mite, Eminescu pleacă la Iaşi să o 

întîlnească pe Veronica. Pe drum, îşi rememorează pasaje din viaţă, se 

întîlneşte apoi cu Creangă, dar nu apucă niciodată să o întîlnească pe 

Veronica. Aceasta, proaspăt rămasă văduvă, se consolează în braţele unui 

„Cătălin local‖ (E. Simion 1971: 598). Vladimir Streinu observa că planul 

romanului Bălăuca are la bază „povestirea romanţioasă a Luceafărului 

(...)‖ (apud E. Simion 1971: 600). 

Crohmălniceanu este de părere că Lovinescu „a ţinut mult la aceste 

cărţi prin care, luîndu-şi precauţiile ficţiunii, credea a fi dat adevăratul 

înţeles al personalităţii poetului‖ (Ovid S. Crohmălniceanu 1975: 155). 
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Lovinescu făureşte astfel un Eminescu ce trăia în realitate iubiri 

ideale, nesatisfăcute, căci dacă el le cînta, atunci, în concepţia 

lovinesciană, trebuia să le fi şi trăit. Adevărul despre Mite sau Veronica 

era cu siguranţă cunoscut de critic, însă dacă el nu servea creării unui 

Eminescu aşa cum acesta şi-l imagina, ele au fost re-inventate. Astfel, 

remarcăm dorinţa lovinesciană de a re-scrie inclusiv viaţa poetului, de a o 

face să intre în consonanţă cu opera sa poetică, de a crea o lume ideală, un 

Eminescu pur, visător, inadaptat, în care criticul însuşi să se poată regăsi. 
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         CORINA GRUBER 
    Masterat, Sibiu 

 

Poietica lui a fi şi a părea în receptarea imaginii  

lui Mihai Eminescu 
 

 În conştiinţa majorităţii cititorilor, imaginea omului Mihai 

Eminescu se confundă şi, în multe cazuri, înlocuieşte scrierile sale. Toţi 

biografii poetului au scris sub influenţa unui curent de gîndire sau a altuia. 

Efectul circumscrierii ideologice este construirea unei imagini cu atribute 

tari, care migrează dintr-o lucrare în alta, şi cu atribute slabe, trecute mai 

mult sau mai puţin sub tăcere. Începînd cu anul morţii poetului, cînd un 

gazetar îl numea „poet naţional‖, acest atribut tare a crescut şi s-a 

dezvoltat, înghiţind în semnificaţiile sale, devenite multiple, imaginea 

poetului şi a omului Mihai Eminescu. Inadaptat, bolnav, xenofob, 

misogin, naţionalist (în cel mai înalt grad posibil), geniu naţional, profet 

al neamului etc. sînt doar cîteva semnificaţii ale sintagmei mai sus 

amintite. Astfel, la o sută opt ani de la moartea sa, Eminescu a devenit, 

pentru marea masă a cititorilor, dar şi pentru mulţi dintre specialişti, o 

imagine trunchiată, aproape lipsită de vreo legătură cu ceea ce a mai 

rămas de fapt din el, opera. 

 Reacţia generată de astfel de încercări de îndoctrinare totalizatoare 

a fost, în multe cazuri, respingerea. Totuşi, pînă în 1989, aceasta a fost 

mai mult subversivă, neînregimentată opiniei oficiale, de teama 

represaliilor. La începutul anilor 90ۥ, au început reacţiile de refuz al 

„poetului naţional‖ şi, ocazional, al scrierilor lui. Refuzul îmbracă multe 

forme, de la uitare pînă la manifestări vulgare şi pline de frustrare, care au 

ca obiect principal imaginea. Manifestarea cea mai virulentă rămîne, în 

continuare, Dilema 265, o fotografiere a haosului de opinii avizate sau nu 

în privinţa a ceea ce însemna, în acel moment, Eminescu. 2000, anul 

Eminescu, a marcat o schimbare de direcţie, punctată de mai multe 

evenimente editoriale, printre care apariţia scrisorilor inedite în volumul 

Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit şi recontextualizarea 

imaginarului politic eminescian din volumul Reacţiune şi 
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conservatorism al lui Ioan Stanomir. În 2002 apare volumul Studii 

literare al Ilinei Gregori, care reuşeşte, după multă vreme, o 

multaşteptată reinterpretare a biografiei eminesciene, şi o plasare în 

context european, cu ajutorul unor documente inedite. 

 Există cîteva „pietre de temelie‖ în formarea imaginii lui 

Eminescu. Articolele lui Maiorescu nu sînt printre cele mai citate, dar cu 

certitudine au avut o contribuţie importantă, pornind de la foarte retoricul 

„poet, poet în toată puterea cuvîntului‖ (Titu Maiorescu 1973: 173) şi 

încheindu-se cu imaginea de sorginte schopenhauer-iană conturată în 

articolul din 1889, Eminescu şi poeziile lui. Totuşi, studiile maioresciene 

care îl au în vedere pe poet sînt doar parţial axate pe modelarea unei 

imagini a acestuia, şi din acest motiv Eminescu văzut de Maiorescu e abia 

schiţat.  

 Dintre cele cîteva romane dedicate figurii emblematice a poetului, 

avînd ca scop prezentarea biografiei sale într-un mod cît mai romanţat cu 

putinţă, cea mai grăitoare pentru funcţionarea mecanismelor purtătoare de 

ideologie şi modelatoare de imagine este cel al lui Eugen Lovinescu, 

Mite. Bălăuca. În descendenţa propriei teorii a sincronismului, criticul 

devenit romancier încearcă să-l plaseze pe cel mai important poet 

romantic român în aceeaşi sferă cu alţi mari poeţi romantici: existenţa 

dominată de eros şi, de ce nu, de femeie. Dacă Friedrich Gundolf, 

biograful lui Goethe îl prezenta pe poetul german ca pe un ins dominat 

aproape în totalitate de eros, de ce să nu fie şi Eminescu la fel? Lovinescu 

aboleşte în romanul său toate aspectele pragmatice ale personajului. 

Remarcabilă în acest sens este descrierea unei presupuse locuinţe a lui 

Eminescu în Bucureşti, văzută prin ochii bătrînului Nusăm Cucoş: „două 

odăi boltite: în prima o masă, un scaun, un pat învălmăşit […] cealaltă 

părea o magazie: un dulap cu oglindă spartă, un lighean de tinichea cu 

ibric, o oală de noapte în mijlocul odăii‖ (Eugen Lovinescu 1989: 59). 

Acest Eminescu desconsideră total orice aspect pragmatic al existenţei, 

lasă ploşniţele să se tîrască pe el şi e jenat în faţa burghezei Mite de 

aspectul său. El trăieşte integral întru spirit, gîndurile şi sentimentele sale 

fiind împărţite între militantismul social: „Poporul român tînjeşte, aceasta 

v-o spune un poet, dar şi un statornic cu masele‖ şi iubirea ardentă pentru 

o femeie sau alta. Romantismul şi sentimentalismul personajului capătă, 

uneori, proporţii groteşti; astfel, în discuţia cu un Caragiale balcanizat 
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pînă la refuz, în timp ce acesta îi prezintă o dragoste în stilul comediilor 

„amor republican ca la Ploieşti‖, Eminescu îl întrerupe în stilul propriilor 

poeme: „…spune-i în genunchi sau nu…//-Angel radios‖. De fapt, toate 

replicile presonajelor-scriitori sînt clişeizate, toţi se exprimă asemenea 

indivizilor creaţi de ei: Creangă vorbeşte ca ţăranii din Humuleşti, 

Caragiale ca Rică Venturiano, iar discuţiile dintre Eminescu şi Mite sînt o 

reluare a tipologiei dialogului din Replici. Imaginea creată poetului în 

romanul lui Lovinescu suferă de o dublă influenţă: pe de o parte, este o 

biografie romanţată a ceea ce ar fi trebuit să însemne, prin asemănare cu 

modele străine, un poet romantic, pe de altă parte, este impregantă de 

creaţia poetică, Eminescu confundîndu-se, deci, cu eul liric. 

 Viaţa lui Mihai Eminescu, biografia publicată de G. Călinescu în 

1932, are ca scop declarat reformularea imaginii „poetului naţional‖ pe 

baze documentare şi îndepărtarea tuturor încercărilor de romanţare a 

biografiei sale. Pornind de la ideea că biografia expune existenţa unui 

individ reprezentativ, exemplar, şi că formulează parcursul unui destin 

creator,  Călinescu utilizează o serie de metode, care îl diferenţiază 

fundamental de încercările anterioare de reconstituire a existenţei lui 

Eminescu. Prima este documentarea, aparent rigidă, dar pe care autorul 

reuşeste să o adapteze scrierii sale, astfel încît rezultă o imagine relativ 

veridică. Integrarea unor documente sau declaraţii în cuprinsul cărţii este 

o consecinţă a setei de autenticitate şi veridicitate (de exemplu, la pagina 

324 este reprodus certificatul de deces al poetului, zelul documnetarist al 

lui Călinescu mergînd aici prea departe). Alături de aceste documente, 

criticul citează multe texte, pentru a reconstitui diverse cadre sau figuri 

care i-au populat existenţa lui Eminescu. Consecinţa ultimă a acestui 

melanj de informaţii este confuzia: imaginea se suprapune, invariabil, 

peste sentimentele şi senzaţiile redate de poemele sale, iar omul real 

devine egal cu opera. Şi iată cum un text dedicat erosului în aşteptare, ca 

Dorinţa, devine o defulare a unei aventuri adulterine: „într-o plimbare ca 

din întîmplare la Copou şi o convorbire ascunsă în răsunetul pianului, 

Eminescu ar fi dorit să se afle cu Veronica în pădure, departe de lume şi, 

se înţelege… de Ştefan Micle‖ (G. Călinescu 1986: 254). Acest tip de 

interpretare biografistă dă o falsă posibilitate de asociere şi diminuează 

astfel capacitatea de receptare a textelor poetice, care oricum este redusă 

în contextul secolului în care trăim.  
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Există şi o alta latură a scrierii lui Călinescu, foarte vizibilă în 

capitolul final, intitulat Masca lui Eminescu. Exegetul alcătuieşte aici 

imaginea unui Eminescu exponent al neamului, atît de naţionalist încît 

depăşeşte graniţele individualului: „Nu nutrea nici o aspiraţie pentru sine, 

ci numai pentru poporul din care făcea parte, fiind prin aceasta mai mult 

un exponent decît un individ‖ (Ibidem: 327). Prin majoritatea 

argumentelor oferite, Călinescu modelează o imagine care să se grefeze 

cît mai bine pe acel „specific naţional‖, pe care îl va elabora mai tîrziu, în 

Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. De fapt, el situează 

manifestările naţionaliste din literatură (gen Viaţa românească) şi opiniile 

unora dintre autorii din aceste cercuri în descendenţa opiniilor lui 

Eminescu
18

 (G. Călinescu 1968: 239). Imaginea pe care criticul alege să o 

formuleze pentru poetul naţional utilizează mijloace mult mai subtile 

decît cele folosite de Maiorescu sau Lovinescu, dar urmăreşte scopuri 

asemănătoare. Eminescu nu mai e acum identic cu Schopenhauer sau cu 

ideologia romantică, ci devine un român reprezentativ, profund 

naţionalist. 

Perioada comunistă a însemnat un dublu proces în ceea ce priveşte 

imaginea „poetului naţional‖. Pe de o parte, au existat manifestările 

„oficiale‖ şi scrierile celor ce ar putea fi consideraţi formatori de opinie. 

Idealizat, scos din orice context temporal sau spaţial, el a devenit o figură 

mesianică a imaginarului românesc, mitizat din toate punctele de vedere. 

Manifestarea cea mai vehementă în acest sens a fost proletcultismul
19

 (Cf. 

Lucian Boia 1997: 51). Fără îndoială că în aceeaşi perioadă s-au scris şi 

lucrări importante şi viabile de critică literară eminesciană, şi s-au realizat 

ediţii din ce în ce mai complete ale scrierilor poetului şi gazetarului. 

Opinia generală, în schimb, era tributară politicii de partid. Au existat şi 

manifestări neoficiale, neînregimentate tendinţei generale, în care se 

încerca o corectare a imaginii poetului prin coborîrea de pe piedestalul pe 

care fusese aşezat. 

Anul 1989 a marcat o răsturnare de situaţie în ceea ce priveşte 

imaginea poetului naţional. Ieşind dintr-un hăţiş ideologic, s-a intrat în 

altul. Relativizarea valorilor şi importanţa exacerbată acordată 

                                                 
18

 „Ca şi Eminescu, C. Stere afirma sacrul egoism al naţiei, lupta pentru existenţă‖.  
19

 Lucian Boia îl citează pe sociologul Ilie Bădescu, care a încercat să demonstreze că 

Eminescu a revoluţionat sociologia mondială. 
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amănuntului biografic picant, ca şi defularea frustrărilor  au dus la acel 

număr din Dilema care constitue, chiar şi în 2006, un nod gordian al 

discuţiilor despre revistă. 

Toate articolele apărute atunci sînt centrate pe imaginea 

individului, nu pe opera sa. În afară de cîteva referiri la scrieri, folosite 

mai mult ca pretext, autorii îşi aleg ca punct de plecare diverse ipostaze 

ale percepţiei poetului în mentalul colectiv: actualitatea ca autor şi 

actualitatea în receptare (Nicolae Manolescu), clişeele politice (Zigu 

Ornea), faptele receptate de contemporanii lui (Mircea Cărtărescu), 

statuile (T.O Bobe) sau, într-o totală lipsă de insipraţie…sau 

documentare, imaginea personală (Răzvan Rădulescu). Privind 

retrospectiv, articolele au meritul de a reuşi să facă tocmai ce indica 

Nicolae Manolescu ca absolut necesar:„trebuie să avem, mai întîi, curajul 

de a ne despărţi de Eminescu, dacă dorim să-l regasim, să-l apropiem, să-l 

facem contemporan‖. De fapt, nu este vorba de o despărţire de Eminescu-

poetul, ci de imaginea imperturababilă a geniului naţional. Ceea ce 

sublinia criticul era necesitatea unei noi imagini, adaptată 

contemporaneităţii noastre.  

 În acelaşi număr al revistei Dilema, apărea un articol al lui Mircea 

Cărtărescu, intitulat Fapte care prezenta, într-un colaj de citate, mărturii 

ale contemporanilor lui Eminescu. Imaginea formulată aici este 

considerată grotescă şi a scandalizat multe voci critice. Astfel, în articolul 

dedicat revistei, din cadrul Dicţionarului general al literaturii române, 

mai mult de jumătate se referă la numărul 265. Autorii (Valentin Taşcu şi 

Mihai Iovănel)  afirmă că textul lui Cărtărescu este compus „exclusiv din 

referinţe demitizante, în care imaginea poetului este retuşată prin 

acumularea de gros-planuri triviale identificate în textele unor 

contemporani‖. Receptarea aceasta, tendenţioasă deoarece dezvăluie doar 

o parte a ceea ce spune articolul, pare o ultimă zvîcnire a mitului 

eminescian şi un refuz al recontextualizării imaginii lui Eminescu. 

 În 2000 apare un răspuns spectaculos la această dezbatere cu 

privire la imagine, neprogramat, dar de maximă relevanţă. Printr-un 

concurs de împrejurări descris pe larg în interviul din numărul 15 al 

Observatorului cultural, Christina Zarifopol-Illias intră în posesia a 93 de 

scrisori inedite, aparţinînd lui Eminescu şi Veronicăi Micle. Timp de un 

secol, ele făcuseră parte din documentele de familie ale descendetelor 
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Veronicăi Micle, şi stătuseră, mare parte din timp, într-un seif din Elveţia. 

Ceea ce multe voci critice au calificat drept una dintre cele mai 

importante descoperiri literare ale secolului (Ion Bogdan Lefter vorbeşte, 

în numerele 15 şi 17 din acelaşi Observator cultural despre un „boom 

literar‖) dezvăluie un posibil „nou Eminescu‖, după cum afirmă Liviu 

Papadima şi permit o recontextualizare a imaginii poetului în perspectiva 

relaţiei sale cu Veronica Micle. În articolul citat, Liviu Papadima vorbeşte 

despre cercul vicios de imagine şi de receptare în care intrase omul si 

poetul Eminescu¸ în mare parte datorită biografilor. Tot la acest aspect se 

referă şi Nicolae Manolescu în discursul rostit la lansarea volumului 

Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit. Corespondenţa inedită Mihai 

Eminescu – Veronica Micle, desfăşurată în 15 iunie 2000, în Sala cu 

oglinzi a Uniunii Scriitorilor. În opinia ambilor critici, volumul de 

corespondenţă publicat în 2000 se circumscrie foarte bine perioadei 

contemporane şi gustului public pentru biografia indivizilor marcanţi. 

Manolescu îşi răspunde deci singur problemelor ridicate în Dilema, 

întrucît Eminescu devine brusc contemporan şi rata vandabilităţii 

scrierilor sale creşte simţitor, avînd în vedere că există deja două ediţii ale 

cărţii. 

 Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit dezvăluie o nouă 

imagine a lui Eminescu. În primul rînd, numărul scrisorilor aparţinînd 

poetului se triplează aproape faţă de cele cunoscute pînă atunci, deci nu 

poate fi vorba despre o relaţie univocă din partea Veronicăi şi o continuă 

agasare a unui Eminescu „cufundat în stele‖. În al doilea rînd, acest 

Eminescu, pe care Manolescu afirmă că îl cunoştea doar pe sfert poate fi, 

după cum dovedesc propriile sale cuvinte, materialist, venal, degradat de 

boală şi de oboseală, gelos şi, surprinzător pentru geniul pustiu, poet 

naţional, poate avea o exprimare desprinsă de-a dreptul din comediile lui 

Caragiale: „Mînca-ţi-aş ochii tăi cei dulci, nebuno, dar te iubesc cu 

sufletul, dar nu ştiu nici ce să-ncep, nici ce să fac de dragul tău‖ (Mihai 

Eminescu 2000: 181). Acest Eminescu nu e departe de cel din Faptele lui 

Cartărescu. Este vorba, într-adevăr, de cel mai brut biografism posibil, de 

cea mai directă invazie a intimităţii, dar tocmai de aşa ceva este nevoie 

pentru a ne despărţi de Eminescu şi pentru a-l re-crea. 

 „Anul Eminescu‖, 2000, a fost marcat de o serie de evenimente 

legate, în principal, de imaginea poetului. Printre ele se numără şi apariţia 
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volumului lui Ioan Stanomir, Reacţiune şi conservatorism. Eseu asupra 

imginarului politic eminescian. Cartea are în vedere topoii specifici 

discursului politic eminescian, fie ei de natură reacţionară sau 

conservatoare, pe care autorul îi consideră a fi derivaţi din imaginarul 

politic colectiv al epocii. Încă de la bun început, Stanomir afirmă nevoia 

permanentă de contextualizare a scrierilor analizate: „Exerciţiul de 

contextualizare e necesar în măsura în care evidenţiază o reţea de 

conexiuni legînd personajul public Eminescu de o întreagă epocă, 

dominată de un set de invariante intelectuale trecînd în paginile 

publicisticii sale‖ (Ioan Stanomir 2000: 41). După propriile analize ale 

publicisticii eminesciene, al căror punct central îl reprezintă prezentarea 

întîlnirii între doctrina reacţionară si cea conservatoare: 

„Conservatorismul eminescian se prezintă ca unul care înglobează elanul 

reacţionar‖ (Ibidem: 224), autorul are în vedere dezvăluirea mecanismelor 

ideologice prezente în analizele publicisticii din perioada interbelică şi a 

modului în care acţionează aceşti formatori de imagine.  Acestea se 

bazează tocmai pe topoii politici şi au ca scop revendicarea lui Eminescu 

drept precursor al unui curent de gîndire sau al altuia. De exemplu, în  

analiza scrierilor lui Iorga, referitoare la gazetar, Stanomir afirmă: 

„Mecanismul eminescian e reintrodus în contextul debutului de secol XX; 

generaţia lui Iorga se plasează în acest spaţiu al preţuirii datinei, care, 

dincolo de sincope, structurează comunitatea‖ (Ibidem: 274). Capitolul 

intitulat (ca şi un articol din Observator cultural, nr 16), Eminescu. Mod 

de utilizare analizează formarea graduală a imaginilor politice 

eminesciene: conservator la Grigore Păucescu, conservator naţionalist la 

A.C. Popovici, geniu autohton şi exponent al specificului naţional la A.C. 

Cuza (şi mai apoi, la G. Călinescu), şi profet al întoarcerii la tradiţie la 

Iorga. Toate au un mecanism comun: confiscarea imaginii individului 

Eminescu si transformarea ei în port-drapel pentru o ideologie sau alta. 

Volumul respectă toate etapele de analiză a imaginii: contextualizarea, 

decontextualizarea prin identificarea şi analiza mecanismelor de la baza 

imaginii şi recontextualizarea, încercarea de a da o nouă coerenţă 

gazetarului Eminescu. Formula este viabilă din perspectiva interpretării 

propuse, dar are neajunsul de a fi încărcată de un limbaj relativ greoi, 

dominat de o sintaxă complexă, care îndepărteaza cititorul. 
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 Apărut în 2002, volumul Ilinei Gregori, Studii literare, reprezintă 

o încercare de raportare a doi autori români la studiile culturale atît de 

răspîndite în Occident. Eminescu şi Eliade sînt analizaţi prin raportare la 

climatul social, politic şi cultural al anumitor perioade. În prima parte a 

cărţii, intitulată Eminescu la Berlin, autoarea polemizează cu imaginile 

formulate anterior de biografii şi exegeţii români, avînd ca material 

documentar inedit manuscrisele în germană din perioada berlineză. De 

asemenea, ea oferă o nouă interpretare a ceea ce a însemnat, pentru 

devenirea ulterioară a poetului, contactul cu Universitatea din Berlin.  

După cum remarcă Paul Cernat sau Mircea Iorgulescu în articolele 

dedicate volumului din Observator cultural şi din revista 22, capitolul 

despre Eminescu oferă o privire  critică de ansamblu asupra modului în 

care s-a alcătuit, din mai multe surse, imaginea existenţei lui Eminescu la 

Berlin. Argumentele lui Călinescu conform cărora stagiul doctoral ar fi 

fost un eşec şi că Eminescu a fost un neadaptat în societatea germană sînt 

demontate rînd pe rînd şi confruntate cu documente din epocă. Printr-o 

pertinentă analiză a mediului social şi cultural al vremii, autoarea 

demonstrează că Eminescu a fost departe de a inadaptat şi „abulic‖, în 

permanentă depresie, ci foarte bine integrat în viaţa oraşului şi, în unele 

privinţe, chiar privilegiat să studieze în capitala prusacă din acea vreme. 

Celelalte capitole sînt dedicate domeniilor de interes ale tînărului 

doctorand. Ilina Gregori argumentează, printr-o analiză a prozei 

Sărmanul Dionis din punctul de vedere al fantasticului, că este structral 

înrudită cu onirologia schopenhaueriană, şi, prin aceasta, viabilă din punct 

de vedere literar. De asemenea, ea identifică sursa preocupărilor pentru 

folclor ale poetului în interesul său pentru etnopsihologie, care, alături de 

cunoştinţele de egiptologie, stă la baza basmului Făt-Frumos din 

lacrimă. Acesta modifică anumite coordonate stereotipe ale basmului 

pentru a ilustra mai bine visul de nemurire al omului: „Eu cred că în 

tiparul epic elementar: călătoria cu peripeţii a unui erou excepţional 

printr-o lume supranaturală, Eminescu citea dorul uman primordial de 

liberatate şi de nemurire‖ (Ilina Gregori 2002: 117). În capitolul final al 

studiului, intitulat Poetul naţional, se face legătura între concepţia lui 

Eminescu asupra istoriei naţionale şi valenţele metafizice ale somnului la 

Schopenhauer. Astfel se motivează titlul capitolului (Paul Cernat nu 

găseste nici o legătură între titlu si conţinut) şi se oferă o reinterpretare a 
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motivului visului. Eliberat de toate conotaţiile negative din exegezele 

anterioare, acesta devine mediul în care „sufletele‖ naţiunilor şi ale 

popoarelor comunică, istoria naţională nefiind altceva decît povestea 

acestei comunicări cu acces spre eternitate (Ibidem: 132). Studiul are 

meritul de a-l raporta pe Eminescu la cultura occidentală pe baza unor 

documente sigure, şi nu aşa cum mai fusese realizată apropierea, pe baza 

presupunerilor. De asemenea, autoarea încearcă şi reuşeste în mare 

măsură să schimbe perspectiva asupra a ceea ce anterior fusese considerat 

naţionalism, prin relaţionare cu un univers familiar interpretărilor de pîna 

acum, filosofia schopenhaueriană. 

Avatarurile imaginii lui Eminescu s-au perindat de-a lungul unui 

secol şi ceva, de fiecare dată circumscrise altor interese şi folosind alte 

haine ideologice. Întrucît  contextualizarea fiecarui critic în 

contemporaneitatea proprie este catalizatorul principal al scrierii, este 

normală raportarea la prezent. Totuşi, după cum am demonstrat, linia de 

demarcaţie dintre ceea ce este Eminescu şi ceea ce pare a fi, umbrit de 

mantaua unei epoci sau a alteia, este foarte fină şi foarte uşor de trecut. 

Ironic, după o sută unsprezece ani, istoria literaturii române s-a auto-

deconstruit, aflîndu-se într-o poziţie privilegiată prin apariţia unor noi 

manuscrise. Pe de o parte, este vorba de scrisori, pe de altă parte, de 

manuscrisele germane, care au fost oferite alături de intepretare şi, din 

nou, de plasarea în contextul contemporaneităţii globalizante şi 

europenizante. Este doar o altă etapă, şi va fi urmată, la rîndul ei, de 

altele. Totuşi, din fiecare poetul va ieşi mereu altul, dar, se pare, egal cu 

sine. De ce? Fiindcă, după toate şifonările de imagine prin care a trecut, 

meritul său este de a fi, în continuare, primul în „topul‖ poeţilor români, 

după cum arată Ioana Pârvulescu într-un număr al României literare.  
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MARIUS  MARGEA                                                                                                       

Anul II, Timişoara  

 
Odă (în metru antic) – lectură critică şi asumare poetică 

De la lecturile reiterative la prezentificarea operei 

 

 Lucrarea de faţă îşi propune să aducă în discuţie două modalităţi 

de raportare la textul poetic eminescian Odă (în metru antic). Nu lipsite 

de contiguitate, aceste două forme de receptare a acestei poezii pleacă de 

la premisa că „Relectura textului clasic eliberează spiritele de obsesia 

lecturii canonice, făcîndu-le capabile să accepte ideea de deschidere a 

operei şi, consecutiv, ideea posibilităţi lecturilor multiple ca tot atîtea re-

creeri ale universului operei‖ (Ioana Em. Petrescu  Studii...: 318-324). 

Aşadar, pe de o parte, vom discuta cîteva aspecte ale receptării critice a 

Odei analizînd lecturile unor critici, precum Perpessicius şi Ioana Em. 

Petrescu şi, pe de altă parte, vom prezenta „lectura‖ la nivel intrapoetic a 

Odei realizată de Nichita Stănescu şi vom analiza comentariile pe care 

acesta le face, nu de  puţine ori, pe marginea poemului. 

În planul receptării critice ne credem îndreptăţiţi să distingem 

două coordonate ale lecturii. Astfel, o direcţie o vom numi reiterativă, 

prin aceasta înţelegînd acel tip de critică al cărei scop este identificarea de 

modele, găsirea unor precursori, căutarea unui text sau corpus de texte-

reper la care să poată fi raportat textul în  discuţie. Reproşul care s-ar 

putea face unui asemenea demers este că, prin cantonarea într-o asemenea 

perspectivă, în general comparatistă,  se ocultează sensul intrinsec şi 

structura specifică a textului, existînd riscul de a construi în jurul acestuia 

un întreg eşafodaj care probează mai degrabă erudiţia criticului decît 

tangenţa sa cu textul în sine. Ioana Em. Petrescu observa într-un articol 

publicat în Steaua, intitulat Mutaţiile conceptului de critică, referindu-se 

la „reconsiderarea clasicilor‖, că aceasta înseamnă „recuperarea marilor 

opere ale trecutului dintr-o perspectivă contemporană‖. Această 

contemporaneizare a operei ni se pare că ar trebui să prevaleze ca 
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finalitate a demersului hermeneutic fiind ceea ce în subtitlu numeam 

prezentificarea (Ion Pop, apud Ioana Bot 1990: 59) operei
20

. 

Din această perspectivă comentariile lui Perpessicius pe marginea 

Odei constituie  un demers început însă nefinalizat. Astfel, în ediţia 

Opere, în observaţiile pe care le face înainte de a prezenta Oda cu 

variantele ei, după ce trece în revistă cîteva interpretări contemporane 

vremii sale asupra Odei, optează pentru o interpretare a poemului ca fiind 

de descendenţă clasică susţinînd o filiaţie horaţiană a textului. El observă 

„un interesant exerciţiu de destrămare‖ la nivelul evoluţiilor variantelor 

de la Oda către Napoleon la forma finală devenită clasică prin ediţia 

Maiorescu. Mai mult chiar, tot el este cel care spune că prin „infiltraţiile 

‖şi „retuşele‖pe care le suportă textul are loc un „proces de distilare, atît 

de atent, că însăşi esenţa poemului se află în cele din urmă schimbată.‖ 

Cu toate acestea, întrebarea asupra căreia se opreşte criticul şi căreia nu îi 

găseşte un răspuns destul de bine argumentat este dacă Oda „este ea, oare, 

o pură elegie veroniană sau poate fi privită ca unul dintre acele ecouri ale 

afecţiunilor de Bucureşti ale lui Eminescu‖? Ceea ce i se poate reproşa lui 

Perpessicius este univocitatea demersului său, orientat doar în direcţia 

potenţialelor surse biografice care ar putea legitima opera. Într-un articol 

cu titlul De la Napoleon la Oda în metru antic (Perpessicius 1971: 110-

122) se ocupă tot de biografie punînd originea Odei pe seama admiraţiei 

pe care o avea Eminescu faţă de „Napoleonizi‖ şi explicînd prezenţa 

mantalei după cromolitografiile germane care îl prezintă pe Napoleon 

intrînd la Dusseldorf  mit seinen unbeweglichen Chesaraugen. 

 Înainte de a trece la analiza studiilor Ioanei Em. Petrescu vom 

zăbovi puţin şi asupra studiului Poezia lui Eminescu, semnat de Edgar 

Papu, apărut la Minerva în 1971, reeditat la Junimea în 1979. În lucrarea 

sa, autorul se opreşte de trei ori asupra Odei. În capitolul Nostalgia 

apropierii – Erotica notează: „divorţul de sfera mistuitoare a eroticii şi 

retragerea într-un eu îndepărtat răsună în Odă ( în metru antic) [...] 

apropierea de sfera muritoare, atrasă de fascinaţia ochilor tulburi a 

însemnat, deci, o tristă aventură a înstrăinării. Pe mine mie redă-mă 

cuprinde aspiraţia unei reîntoarceri în lumea mea, adică în cer, în marele 

                                                 
20

 Autorul discută „prezentificarea culturalului, a depozitului livresc‖ înţelegînd prin 

aceasta o anulare a distanţei de lectură între citiorul contemporan şi text. 



95 

cosmos cuprinzător al stihiilor, care, însă, acum apare însingurat, stins, 

îngheţat, ca o vatră de mult părăsită.‖ (Edgar Papu 1979: 91).  Plecînd, 

încă din primul capitol al cărţii, de la premisa, argumentată de altfel,că 

„Antropomorfismul lui Eminescu e în mod circumscris erotomorfism” 

(Ibidem: 18) autorul intenţionează să ofere aici o complementaritate la 

observaţia călinesciană că la Eminescu, iubirea „culminează în 

constatarea filozofică a irealizării eroticii sublime pe pămînt‖ (G. 

Călinescu apud Edgar Papu 1979: 90). Deschiderea spre modernitate pe 

care o observă Papu prin tendinţa spre „dezalienare‖, o conciliere a eu-lui 

cu sine, este studiată şi în  capitolul următor al lucrării „intensitatea 

durerii preliminare deţine pentru el funcţiunea unei purificări de accidente 

străine, a unei restituiri integrale lui însuşi‖ (Edgar Papu 1979: 107). Dar 

Edgar Papu depăşeşte sfera analizei pertinente este atunci cînd afirmă că 

„Oda ( în metru antic) rămîne, pe plan mondial poate prima valoroasă 

piesă lirică a existenţialismului.‖ (Ibidem: 204) Încercarea sa de a face o 

lectură protocronistă în cazul lui Eminescu şi al acestei poezii nu credem 

că se susţine. Se impune astfel aplicarea unui corectiv modului nostru de a 

înţelege lectura critică reiterativă, E. Papu demonstrîndu-ne că este 

posibilă şi o abordare proiectiv-anticipatoare a operei literare. 

 În ciuda acestui element amendabil al reflecţiilor sale critice, 

studiul lui E. Papu, de referinţă de altfel în eminescologie, aduce o 

clarificare şi o abordare necesară şi coerentă a Odei eminesciene după 

eşecul, din punctul nostru de vedere, al exerciţiului critic al lui 

Perpessicius şi după inaderenţa lui Călinescu la acest text eminescian
21

. 

Criticul se opreşte doar la un tip de lectură reiterativă care, evident, nu-i 

permite să treacă dincolo de structura metrică a poemului. 

 Perspectiva critică asupra Odei cîştigă în substanţă o dată cu 

apariţia studiului Ioanei Em. Petrescu, Eminescu modele cosmologice şi 

viziune poetică. În capitolul În metru antic autoarea se opreşte în special 

asupra Odei notînd că „Forma riguroasă ( uneori forma fixă de sonet, 

ghazel etc.) sau formula metrică severă, încetăţenind, programatic, în << 

                                                 
21

 G. Călinescu considera Oda „o urmare neînsemnată a unor studii harnice de 

versificaţie latină făcute pe temeiul lui Horaţiu‖. Această  non-aderenţă a lui Călinescu 

ţine pe de o parte de incongrenţele spirutului critic călinescian dar şi de  grila de lectură 

neadecvată pe care o aplică poemului, rămînînd doar la nivelul formei, întreaga 

semantică poetică a textului fiind scoasă din ecuaţie. 
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graiul traco-romanic>> armonia pură a structurilor metrice antice nu e un 

element adăugat de tehnică << exterioară>>
22

, nu e un gratuit exerciţiu de 

virtuozitate care ameninţă să convenţionalizeze viziunea, ci e una dintre 

modalităţile luptei poeziei cu limbajul, unul dintre polii tensiunii dintre 

viziune şi limbaj din a căror armonizare se naşte discursul poetic.‖ (Ioana 

Em. Petrescu 2005: 218). Făcînd din  această idee unul dintre principiile 

directoare ale analizei sale, autoarea demonstrează că în structurarea 

discursului liric eminescian există o relaţie de totală coeziune între 

„formă‖ şi „sens‖ poetic. Imaginea care se impune în urma analizei Ioanei 

Em. Petrescu asupra Odei este cea a unui construct ideatic – sensul – 

susţinut de formă într-o structură perfect armonică. În viziunea autoarei 

„aparent tradiţionalele structuri metrice fixe‖ nu sînt o urmare a vreunei 

influenţe a liricii antice asupra autorului, ci  ele au o motivaţie mult mai 

profundă, ele sînt consecinţa exigenţelor interioare ale poemului. Punînd 

în „ecuaţie poetică lumea‖, poezia eminesciană îi apare autoarei ca un 

descîntec a cărei „putere cosmotică‖ „ţine lumile în fiinţă.‖ 

Acest mod de relaţionare cu formele poetice antice, aşa cum îl 

percepe Ioana Em. Petrescu la Eminescu, este afin cu modul în care îşi 

explica Ion Barbu această legătură „în poezia mea, ceea ce ar putea trece 

drept modernism nu este decît o înnodare cu cel mai îndepărtat trecut al 

poeziei: oda pindarică. Neputînd să apar înaintea concetăţenilor mei, ca 

poeţii de altă dată, cu lira în mînă şi florile pe cap, mi-am poleit versul cu 

cît mai multe sonorităţi. Pe lîngă unitatea spirituală adaug şi una 

fonetică.‖ (Ion Barbu 2000: 137-138).  Această „înnodare‖ de care 

vorbeşte Barbu sau opţiunea lui Eminescu pentru forma fixă şi „figurile 

gramaticale‖, „obligate‖ se poate justifica printr-o încercare de exprimare 

a inefabilului, vine din conştientizarea unei sincope elocuţionale a 

limbajului sau, cum spune Ioana Em. Petrescu „rigoarea logică a 

limbajului va deveni la Eminescu o nostalgie a limbajului universal, 

limbajul de pure formule matematice.‖ (Ioana Em. Petrescu 2005: 226). 

Discutînd, în context, problematica limbajului la Eminescu autoarea 

distinge un traiect evolutiv care îşi are originea în limbajul romantic, trece 

prin „limbajul supracategorial al negaţiei şi prin cel „obligat‖al figurilor 

                                                 
22

 Vezi trimiterea la Călinescu şi la opinia sa asupra inutilităţii analizei tehnicii poetului: 

„Şcoala o cere şi trebuia dovedită sterilitatea ei prin ea însăşi.‖ (apud Ioana Em. Petrescu 

2005: 231). 
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gramaticale‖, ajungînd la „limbajul universal al purelor categorii 

apriorice, care au eliminat dintr-însele întreaga materie, limita ultimă a 

limbajului care ajunge să se nege pe sine şi dincolo de care gîndirea se 

întunecă în nebunie.‖ (Ibidem: 227). 

Făcînd analiza propriu-zisă a Odei autoarea ia în discuţie şi 

variantele sale observînd acel „interesant proces de distilare‖ de care  

vorbea Perpessicius, distingînd la acest nivel trei instanţe care apar în 

centrul Odei. Pentru perioada 1873-74 apare Cezarul „erou al istoriei şi 

găndirii active‖, în al doilea grupaj ( 1879 ) oda e dedicată eroului limbii 

– poetul – iar Oda finală se adresează „celui care nu mai păstrează nici o 

caracteristică romantică de erou sau de poet a celui care reprezintă o 

imagine prin nimic excepţională, a condiţiei umane‖. Recunoaştem aici 

ceea ce autoarea numea cu altă ocazie „criza categoriei individualului‖şi 

dinamizarea şi dinamitarea acesteia. (Ioana Em. Petrescu 1988: 14-15). 

Aşadar, Oda apare ca încercare de „refacere a armoniei originare a eului 

risipit, prin simplul fapt al existenţei, în lumea pe care el e chemat să o 

întemeieze, […] o elegie a risipirii în timp şi o rugăciune a reîntregirii 

fiinţei prin moarte." (Ioana Em. Petrescu 2005: 229-230). Fundamentală 

lectură prezentificatoare, analiza critică a Ioanei Em. Petrescu reprezintă 

un demers solid de „re-creere a universului operei‖ şi, în acelaşi timp, 

deschide perspective noi asupra liricii eminesciene, dovedindu-i afinităţile 

cu marea literatură, nu pe baza unor aproximări empiriste, mai mult sau 

mai puţin hazardate
23

, ci avînd ca fundament opera însăşi, nemutilată de 

varii perspective teziste. 

Înţelegînd „prezentificarea‖ prin coroborarea celor două 

perspective pe care le-am prezentat la începutul lucrării şi anume 

„posibilitatea lecturilor multiple ca tot atîtea re-creeri ale universului 

operei‖, în accepţia Ioanei Em. Petrescu, şi cea a anulării distanţei de 

lectură între cititorul contemporan şi text cum o înţelege Ion Pop, vom 

prezenta în continuare modul special în care se relaţionează Nichita 

Stănescu cu Oda (în metru antic). În acest caz avem două direcţii care 

orientează raportarea la Eminescu. Pe de o parte, putem vorbi de o 

„lectură‖ intertextuală, dialogurile sale cu Oda, inserarea versurilor din 

Odă în varii texte poetice stănesciene şi, pe de altă parte, observăm un 

                                                 
23

 Vezi lecturile protocroniste ale lui Edgar Papu. 
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întreg corpus de texte, mai mult sau mai puţin teoretice, care reprezintă 

reflecţii asupra Odei, reflecţii cu valoare ontologică în ce priveşte poetica 

stănesciană. Deoarece prima direcţie pe care o indicam, aceea a dialogului 

cu Oda pretinde, mai degrabă, o lectură hermeneutică a textelor, ea nu va 

face obiectul lucrării de faţă, ne vom opri însă asupra celui de-al doilea 

aspect pe care l-am semnalat. 

Prezenţa lui Eminescu în universul poetic al lui Nichita Stănescu 

are un caracter fundamental; „lecţia eminesciană, nota poetul, nu are un 

caracter didactic. O numesc lecţie din absenţa altui cuvînt potrivit. Cu 

riscul de a mă repeta, afirm, încă o dată că Eminescu este un poet foarte 

greu accesibil şi că el are atîtea chipuri, încît, pînă a-i atinge piscul 

înţelegerii lui, treci prin spaima spectacolului şi frumuseţea şerpaşului 

spre piscul Himalaiei.‖ (Nichita Stănescu 1988: 280). 

Marcat de modelul eminescian Nichita Stănescu şi-l asumă, făcînd din 

Odă un „etalon al poeticităţii‖ aşa cum observa Ioana Em. Petrescu, care-i 

va servi poetului ca propedeutică  „în fundamentarea poeticii proprii 

(ilustrînd tipul poetic <<metalingvistic>> aflat <<dincolo de metaforă>> 

şi întemeiat pe tehnica <<poeziei pulsatorii>>) cît şi […] în încercarea de 

a defini natura şi sensul existenţial al actului poetic, înţeles ca expresie 

eliberatoare a fundamenalei relaţii a fiinţei spre moarte, <<revelaţia 

rupturii.>>‖ (Ioana Em. Petrescu Studii...: 318). 

În capitolul Cuvintele şi necuvintele în poezie din volumul 

Respirări, Nichita Stănescu, după ce prezintă o tipologie în trei grupuri 

genetice a poeziei: fonetic, morfologic şi sintactic, precizînd că „poezia 

este o tensiune semantică spre un cuvînt care nu există, pe care nu l-a 

găsit‖ (Nichita Stănescu 1982: 173),  autorul notează un al patrulea tip de 

poezie, un tip care scapă oricărei taxonomii „ <<Nu credeam să-nvăţ a 

muri vre-odată>>, sau <<Eu cred că veşnicia s-a născut la sat>>, sau <<E 

timpul, toţi nervii mă dor>> ne atestă posibilitatea marii poezii care nu 

mai foloseşte nici unul dintre mijloacele poeziei. Versuri situate deasupra 

metaforei, ignorînd orice fel de alambic posibil, acesta îmi pare a fi tipul 

de tensiune semantică spre un cuvînt  din viitor. Necuvintele (ca noţiune) 

sînt finalitatea scrisă a acestei poezii, superioară ideii de scris.‖ (Ibidem: 

175) Această viziune, a transgresării categoriilor limbajului, „superioară 

ideii de scris‖, a unei poezii care-şi ontologhează sensurile dincolo de 

factologic, care tinde spre „perihelie‖, cum ar spune Ion Barbu, concordă 
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cu perspectiva care o propunea, încă din 1978, Ioana Em. Petrescu, atunci 

cînd observa traiectul limbajului eminescian „de la limbajul romantic‖ la 

„nostalgia limbajului universal, limbajul de pure formule matematice.‖ 

(Ioana Em. Petrescu 2005: 227). Această întîlnire în acelaşi punct a două 

personalităţi care se situează în spaţii relativ diferite -  poetul şi criticul şi 

teoreticianul literar, confirmă valabilitatea grilei de lectură propusă de 

Ioana Em. Petrescu şi Ion Pop, demonstrînd totodată tendinţa marii poezii 

de a se situa într-o permanentă competiţie cu sine, într-o continuă asediere 

a inefabilului, o încercare de determinare a „zonei de dor a cuvîntului‖. 

Analizînd rolul revelaţiei (Nichita Stănescu 1988: 128) în capitolul 

Naşterea şi devenirea artei poetice din Antimetafizica, Stănescu face din 

nou apel la Odă „considerînd versul <<Nu credeam să-nvăţ a muri 

vreodată>>, care n-are nicio metaforă în el, în sensul gramatical, ba,  mai 

mult de atît, niciun epitet, pentru revelaţia lui fundamentală îl putem 

considera ca pe o metaforă, după cum cuvîntul dor ni se pare culmea 

revelaţiei lui <<Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată>>, o revelaţie a 

revelaţiei. Rezulatul unei extrem de îndelugi fraze descriind eposuri. Dor 

este Odiseea în rezumat. Este cuvîntul sublim, cuvîntul – cuvîntul 

metaforă.‖ (Ibidem: 127). Iar, mai apoi, prezintă acelaşi vers ca o explozie 

„este şi cel mai puternic şi total. Restul nu este decît un arc de amortizare 

a revelaţiei, sau, mai bine zis, ecoul ei disimilat în imagini.‖ (Ibidem: 

259). 

Toate aceste consideraţii îi servesc apoi lui Nichita Stănescu 

pentru „teoretizarea‖ poeziei pulsatorii văzută pe structura de mai sus ca o 

explozie a revelaţiei într-un vers, întreg corpusul poeziei servind apoi 

pentru „disimilarea ecoului în imagini.‖ 

În concluzie, putem observa că cele două tipuri de lecturi pe care 

le-am avut în vedere apar mai degrabă ca două nivele de lectură diferite, 

nivele în funcţie de care se schimbă şi demersul hermeneutic şi rezultatele 

sale. Lectura, pe care am numit-o prezentificatoare, nu exclude ab initio 

un tip de lectură reiterativ însă, nu face din aceasta un scop în sine, ci o 

etapă în elaborarea studiului exegetic. Astfel, aşa cum am încercat să 

arătăm şi pe parcursul lucrării, pledoaria noastră este pentru o lectură 

prezentificatoare, datorită perspectivelor mult mai largi pe care le 

deschide asupra textului oferind posibilitatea „lecturilor multiple‖ de care 

vorbea Ioana Em. Petrescu. 
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NATALIA IVASÎŞEN 

Master, Bălţi 

 

 

Eminescu   şi "tăcerea" critică  

(critica din  Basarabia ultimelor  decenii) 

 
          Deşi lucrările lexicografice nu reţin din varii motive termenul de 

―tăcere‖ critică, acesta străbate spaţiul literaturii, suscitînd interes prin 

diversitatea nuanţelor ce le poate avea. ―Tăcerea‖ critică este înţeleasă, 

mai ales prin accepţia negativă a termenului, de  scoatere din circuit a 

unor cărţi prin ignorare, or, noţiunea cumulează şi alte semnificaţii. ―A 

tăcea‖ nu este sinonim întotdeauna cu ―a ignora‖, cum crede A. Marino, 

exilînd fenomenul în setul mijloacelor care asigură negarea non-valorilor: 

“Elegantă, distinsă, nimic de zis, dar de multe ori destul de ineficientă 

este mai întîi tăcerea, ignorarea, vălul pudic al uitării”(Ad. Marino 1968: 

467). ―Tăcerea‖ critică nu poate fi virtutea unui pseudocritic, deoarece 

prezenţa ei nu va fi semnalată de nimeni. ―A tăcea‖ despre o carte 

importantă, lăsînd în suspans ―verdictul‖ asupra destinului acesteia, este 

un proces în care excelează numai criticii de autoritate, a căror acalmie 

poate provoca diverse reacţii în Olimpul metaliterar, astfel, ajungîndu-se  

la transfigurarea acestui fenomen într-un ―obiect de polemică‖ (Ion 

Bogdan  Lefter 2002: 497). N. Manolescu este „personajul‖ favorit al 

acestor polemici, criticul fiind învinuit de tăcere atunci cînd nu girează 

succesul unor cărţi pe care le consideră de mîna a doua. Reacţia criticului 

în faţa inculpărilor mediatizate din epocă nu întîrzie, el validînd existenţa 

fenomenului, chiar dacă ţinteşte mai mult în funcţia dezaprobantă a 

acestuia: “…tăcerea este cu adevărat un act de elocinţă critică![…] şi 

încă unul foarte eficient […]. Intrînd în dialog, faci plauzibilă, fie şi în 

parte, poziţia absurdă a celor cîţiva lăudatori [ai cărţilor care nu 

merită!]; refuzîndu-le dialogul, ridicolul îi acoperă treptat ca o ploaie 

fină” (N. Manolescu, 1981: 16). Acreditarea termenului vine din partea 

exegezei româneşti contemporane; alături de N. Manolescu mai pot fi 

citaţi Ion Bogdan Lefter sau Gh. Grigurcu. Structura triadică a tăcerii, 
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schiţată de cel din urmă,  împacă unele accepţii pe care le poate avea 

termenul: ―tăcerea unui critic poate fi de trei feluri. O tăcere neutră (cînd 

nu are putinţă psihofizică de a se pronunţa asupra unei cărţi, 

nefiind,[…], un computer totalizant în absolut al tipăriturilor), o tăcere 

aprobatoare (cînd se deduce, oarecum, în virtutea opiniilor sale 

anterioare, că ar scrie”pozitiv” despre o carte, în sensul vechiului 

principiu de drept canonic: qui tacet, consentire videtur) şi o tăcere 

dezaprobatoare, care sugerează lipsa de interes, dispreţul, condamnarea. 

― (Gh. Grigurcu, 1883: 9)  

           Criteriul solicitat în crearea acestei structuri vizează opera unui 

scriitor, or, transpunînd fenomenul în contextul operei eminesciene apare 

şi un alt criteriu de calificare a ―tăcerii‖ critice şi anume interpretarea 

acesteia. ―Tăcerea‖ critică se orientează în acest din urmă caz spre 

receptarea suprasaturată de clişeie care, în mod evident, sînt 

desubstanţializate şi nu mai comunică nimic. Exegeza dă semne de 

oboseală,  intră în zona automimetismelor. În acest context, critica din 

Basarabia ultimelor două decenii se profilează ca o instituţie ce-şi 

gîndeşte existenţa în funcţie de  receptare şi mai puţin de operă. Aceasta 

nu înseamnă că ele nu interferează. 

         S-ar părea că Mihai Eminescu nu trebuie să devină, sub nici o 

formă, chiar dacă aprobatoare, obiectul tăcerii, prejudecată supusă criticii 

prin lansarea unui număr special al Dilemei (nr.265, 1998), dedicat 

poetului, număr ce stindardizează tăcerea în locul  fetişizării, mumificării 

etc. În Basarabia ultimului deceniu ecourile acestui ―scandal‖, cum l-au 

supranumit apărătorii lui Eminescu, au purtat însemnele ―pro‖ sau 

―contra‖ „dilematorilor‖. Pe de o parte, se situează cei care se află sub 

blazonul „Eminescu să ne judece‖, lansat de versul lui Gr. Vieru, care, de 

altfel, a constituit vreme îndelungată un criteriu de calificare nu numai a 

liricii interriverane, dar şi a metaliteraturii. Aceasta se înscrie sub formula 

dată prin acţiunea de monumentalizare, sanctificare a imaginii poetului. 

Pe de altă parte, se găsesc criticii care se opun acestui val prin ―tăcere‖. 

        Conjugabilă în registrul tipologic lansat de Gh. Grigurcu, ―tăcerea‖ 

critică cunoaşte aceleaşi manifestări şi în varianta autohtonizată a 

polemicii. În mare parte, teoretizările în jurul acestui proces nu pot fi 

susţinute documentar, decît prin invocarea unor afirmaţii care autentifică 

promovarea procesului, a cauzelor ce l-au generat. Aceste secvenţe vor şi 



103 

constitui pilonul edificării unui astfel de concept, nu însă fără a fi ignorată 

activitatea care dublează tăcerea, vectorul intereselor fiind orientat spre 

propria paradigmă. Explicarea acestui fenomen se realizează prin 

necesitatea fortificării unui reper teoretic realizat din interiorul generaţiei, 

lipsa unui spirit director fiind recompensată prin intervenţiile analitice ale 

scriitorilor aici integraţi. Fenomenul „tăcerii‖ critice, urmărit în spaţiul 

literaturii interriverane, pare să nu aibă un fundament, or, materialele 

apărute, în marea lor majoritate, nu se înscriu în parametrii noţiunii de 

critică literară. În urma trierii textelor, se obţine, pe de o parte, o avalanşă 

de discursuri lipsite de argumentări, dar ornamentate imnificant, iar, de 

cealaltă parte, se află  un volum modest de texte ca număr, dar 

competitive, spre deosebire de primele, în cîmpul eminescologiei. Cu 

toate acestea, vocile analitice importante din teritoriu sînt preocupate mai 

cu seamă de contururile propriei paradigme, decît de reinterpretarea 

universului eminescian. Şi se pare că acest val la tăcerii, productiv, de 

altfel, ar fi continuat, dacă unii eseişti, printre care se numără N. Dabija, 

de exemplu,  nu s-ar fi revoltat împotriva votului de încredere acordat  de  

„contrafortişti‖ colegilor bucureşteni.  

        Înainte de a prezenta mărturisirile care vor colabora la adoptarea 

noţiunii de ―tăcere‖ critică, vom recurge la un discurs condimentat 

contrastiv, acesta asigurînd într-o oarecare măsură apariţia fenomenului, 

finalitatea fiind de a crea atmosfera ce l-a impulsionat. E de ajuns să cităm 

orice material publicat în Literatura şi arta, numerele  apărute cu ocazia 

aniversării ―poetului naţional‖ furnizînd suficiente, dar şi convingătoare 

exemple în acest sens. Iată, de exemplu, ce declară N. Dabija în 

Asasinarea lui Eminescu: „…cîţiva tineri de la revista „Contrafort‖ au 

preluat ştafeta acestei spuse regretabile („cu moaştele lui Eminescu şi 

Ştefan cel Mare nu veţi intra în Europa‖—n.n.) şi l-au declarat pe Poetul 

nostru Naţional „vetust‖ şi „depăşit‖. „Depăşit‖ de către cine?! Nu se ştie. 

Deşi cei care susţineau această inepţie lăsau să se înţeleagă că chiar dînşii 

ar fi gata să-l întreacă; deocamdată, însă, din păcate, domniile lor n-au 

scris aproape nimic sau, ca să fim mai expliciţi, chiar nimic.‖(N. Dabija, 

2005: 1) 

  Spiritul detectivist al redactorului ziarului Literatura şi arta 

orientează discursul, în faza imediat următoare, în zona unui „complot al 

tăcerii”, mediatizat de „unii pretinşi intelectuali”, cum ar fi Al. 
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Paleologu, M. Spiridon, E. Negrici, procesul fiind „unul orientat contra 

naţiunii române”. Obsedat de ideea salvării naţiunii de aceşti pretinşi 

intelectuali, N.Dabija uită să-şi prezinte sectorul argumentativ şi cade 

într-o stare pseudomelancolică: „Dacă Eminescu ar fi trăit azi, cu 

siguranţă că ar fi protestat şi el contra guvernării comuniste, contra 

ocupaţiei străine, contra corupţiei şi nedreptăţii.Aşa cum Poetul 

protestează de dincolo de mormînt, atunci cînd se adresează parcă celor 

de la putere cu versurile cunoscute din „Scrisoarea III” (Ibidem), prin 

punerea textului eminescian la timona unei ideologii politice. În fine, 

ţinem să remarcăm ţinuta dualistă a textului, care porneşte prin a 

idolatriza imaginea lui Mihai Eminescu, epurînd peisajul de mecanismele 

împămîntenirii şi continuă prin a-i rezerva poetului o nişă în tabăra 

anticomunistă, registrul devenind patetic. Seria afirmaţiilor 

autodemolatoare continuă cu un fragment din Frumos şi palid trecînd… 

de V. Dinescu: „Pentru noi, românii, Eminescu se naşte în fiecare an la 

15 ianuarie, este viu în fiecare clipă şi spiritul lui nu va muri niciodată în 

inimile noastre.‖ (V. Dinescu 2004: 4), secvenţă care nu are nevoie 

explicaţii în plus.  

 Întrerupem procesul radiografierii acestor escapade în 

―eminescologie‖, scopul nostru fiind nu atît inventarierea acestora, cît 

demontarea unui antimodel.  Pe fundalul unor astfel de texte, devine şi 

mai vizibilă ―conspiraţia tăcerii‖, cum i-ar fi zis Camil Petrescu,  

―conspiraţie‖ înţeleasă aici drept un ―rău necesar‖. Funcţia acestuia este 

de a atrage atenţia  asupra  excesului de patos, care este lipsit de orice 

substanţă analitică. V. Gârneţ va consemna în Jurnal la Contrafort 

(ianuarie, 2001) despre  impactul antimodelului asupra propriului discurs: 

„Solicitat de mai multe ori să scriu despre Eminescu, pentru antologii de 

tipul Închinare la Luceafăr sau pentru pagini aniversare de ziar, am 

respins întotdeauna ofertele, cu un sentiment de umilinţă şi frică de eşec. 

Inhibarea mea este sporită poate şi de tonele de omagii stupide şi sterile 

care se scriu în fiecare an de ziua poetului. La ce bun să sporesc cantitatea 

de ridicol şi impostură? Mai bine îmi rezerv cîteva ore de lectură din 

Eminescu.‖ (V. Gârneţ 2005: 250).  „Tăcerea‖ critică devine, prin 

urmare, un mijloc de aprobare, de valorificare chiar a textului eminescian. 

Antimodelul regizează fortificarea acestei instituţii, deoarece „despre 

Eminescu, continuă acelaşi V. Gârneţ, mai ales aici, în Basarabia, nu 
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trebuie să vorbească şi să scrie chiar oricine. Şi asta pentru a nu-l macula 

şi coborî la niveluri de înţelegere primitive şi respingătoare. Este cel mai 

mare deserviciu pe care i-l putem face lui Eminescu”. Afirmaţiile care 

atrag atenţia asupra influenţei exercitate de antimodel sînt întregite de 

comentariile lui V. Ciobanu: „Cultul exagerat pentru Eminescu în 

Basarabia […] se datorează faptului că ne-am simţit mereu o cultură 

ameninţată de „puhoiul‖ rusesc. Iată că printr-o ciudată răsucire „în 

front‖, astăzi ne strîngem rîndurile în jurul poetului naţional pentru a 

rezista în faţa „masonilor‖ Europei. Ce cumplită eroare! Cu asta chiar 

aducem apă la moara intereselor ruseşti, pentru că salvarea noastră este 

integrarea cît mai rapidă şi mai organică în lumea occidentală. Şi 

Eminescu nu poate fi luat ca reper în această privinţă. O spun cu tot 

regretul pentru ataşamentul congenital faţă de el.‖ (V. Ciobanu 1998: 9). 

Astfel, antimodelul se implică în procesul vertebrării constituţiei 

„tăcerii‖ critice, obţinut dintr-un raport de interdependenţă.  

       E vorba în acest caz de funcţia aprobatoare, pe care o poate avea 

―tăcerea‖ critică, ea fiind preferată în locul unei contribuţii la instituirea 

antimodelului, fenomen care vibrează în favoarea textului eminescian.  

        Montată  în registru neutru, ―tăcerea‖ critică este secondată de un 

exerciţiu productiv, exegeza interriverană regizînd actul de conectare 

teoretică la estetica postmodernistă. În urma acestui exerciţiu se obţin o 

serie de materiale care autentifică prezenţa fenomenului în sfera literaturii 

române din Basarabia. Se teoretizează în jurul optzecismului, galeria 

lucrărilor fiind reprezentată de Poezia generaţiei ‟80 de N. Leahu, Poezia 

de după poezie de Em. Galaicu-Păun etc. Se înfiinţează reviste, precum 

Contrafort (octombrie, 1994) şi Semn (martie, 1995). Se alcătuiesc 

antologii, începînd cu Portret de grup şi continuînd cu setul de antologii 

Literatura română din Basarabia în secolul XX. Se comentează 

procesul literar contemporan, volumul studiilor fiind destul de impunător.  

 Urmărind manifestările eminescologiei pe acest teren, observăm 

că întreruperea autovalidării se produce foarte rar, deoarece este produsul 

unui fenomen psihofizic. Criticii nu au putinţa să cuprindă şi emisfera 

eminesciană în toată complexitatea ei, conturarea propriei paradigme 

solicitînd un efort considerabil. Aceasta însă nu înseamnă că demersul 

analitic este limitat. Dimpotrivă, sînt texte care judecă fenomenul în 

contextul larg al literaturii, fără a-l încorseta în nişte limite geografice.  
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 Cercetarea  ―tăcerii‖ critice stabilite în eminescologia din 

Basarabia permite evidenţierea crizei în care se află imaginea poetului, 

criză provocată de vetusteţea instrumentarului analitic sau de orientarea 

acestuia spre ceea ce V.Gârneţ numeşte ―cooperativa Eminescu‖. 

Fenomenul trebuie judecat în relaţie cu receptarea textului eminescian, 

statutul acesteia în ultimul timp pare a fi cu drept cuvînt demolator prin 

accentele festiviste şi patetice; or, tocmai  ―tăcerea‖ critică poate fi 

considerată „un discurs evaluativ‖ mult mai convingător în acest sens.  
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ILIE MOISUC 

Anul IV, Iaşi  

 

Umbra - haos şi cosmos 

 

 
I. „Antitezele sînt viaţa‖ 

  
 Orice întrebare autentică se naşte dintr-o tensiune, iar întrebarea 

asupra sensului existenţei noastre ţîşneşte, de multe ori dureros, dintr-o 

confruntare cu o realitate  rigidă, al cărei adevăr este el însuşi 

problematic. 

De la bunul simţ al celor care spun că orice cunoaştere depinde 

cunoscător, pînă la îndrăzneala „idealiştilor‖ care cred că fără cunoscător 

nu există nici cunoscutul, toate încercările de interiorizare a lumii riscă să 

eşueze într-un cerc vicios: „Puntea măgarilor pe care trebuie să treci în 

orice cugetare mai adîncă este: că nu putem pricepe lumea în sine, şi că 

toată esplicarea ei este o esplicare a unor reacţiuni a crierilor noştri şi 

nimic mai departe. Lumea-n sine rămîne un problem înlăuntrul căruia se 

rătăceşte cîte o rază slabă, cîte-o fulgerătură pe care cugetătorul adînc 

o- ncremeneşte pe hîrtie, pe care, citind-o, se naşte în păreţii capului tău 

acea rezonanţă lungă care face să vezi într- adevăr că lume şi viaţă sînt 

vis.‖(Archaeus). 

 Posibil răspuns la „problemul‖ vieţii, ideea poetică „lume şi viaţă 

sînt vis‖ reprezintă unul dintre stîlpii de susţinere a edificiului liric 

eminescian nu numai la nivelul unei interpretări „literale‖ (ca sens 

consacrat socio-cultural), ci şi în planul unei viziuni originale asupra 

fiinţei. În cazul lui Eminescu, această idee poetică se desface în două 

ramuri de înţeles distincte, al căror raport tensional conferă discursului 

liric tonalităţi inconfundabile. 

Pentru poetul care considera că „antitezele sînt viaţa”, nu este de mirare 

că unul şi acelaşi element lexical structurează izotopii semantice opuse, 

care coexistă la nivelul macrostructurilor semnificative. În această 

direcţie, evoluţia semnelor poetice „umbră‖ şi „vis‖ este revelatorie 
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pentru modul cum poetul reuşeşte sa îngemăneze „între-olaltă‖ două 

atitudini existenţiale contrare. 

Pe de o parte, „umbra‖ şi „visul‖ construiesc un sistem de semnificaţii 

„negative‖, sistem ale cărui coordonate fundamentale sînt iluzoriul, 

inconsistenţa, iar pe de altă parte, aceleaşi elemente se integrează într-o 

perspectivă a preaplinului existenţial, în care viaţa şi moartea capătă 

preţul cuvenit. 

 

 

II. Umbra în risipire 

  

 Acestă coincidentia oppositorum la nivelul substanţei ideatice îşi 

găseşte ecoul, pe plan lingvistic, în figura chiasmului – procedeu care 

presupune încrucişarea unor funcţii sintactice, fiind, într-un cadru mai 

general, semnul unei aspiraţii spre o totalizare paradoxală, prin 

inversiunea unor indici ai predicaţiei implicite. 

Restrîngînd analiza la semnul poetic umbră, cele două direcţii de 

semnificare se regăsesc, „ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de 

rouă”, în două construcţii încrucişate: „visul unei umbre şi umbra unui 

vis” şi respectiv „lumea umbrei, umbra lumei”. 

 În Mureşanu şi O, stingă-se a vieţii... prima sintagmă este 

proiectată negativ, ca situaţie ce trebuie evitată, („Să nu se zică despre 

mine ce omului s-a zis/ Că-i visul unei umbre şi umbra unui vis”), pentru 

ca ulterior viziunea imanentă figurii să se generalizeze la nivelul 

specificităţii condiţiei umane: „Cînd prin această lume să trecem ne e 

scris/ Ca visul unei umbre şi umbra unui vis” (Despărţire). Elementele 

componente ale chiasmului (visul şi umbra) îşi actualizează, prin 

potenţare reciprocă, trăsăturile semantice de proiecţie inconsistentă şi 

înşelătoare, alăturarea lor sporind sugestiile de caducitate şi efemeritate. 

Astfel discursul liric este înscris în toposul zădărniciei universale, al 

absurdului unei existenţe subminate de acţiunea corozivă a timpului 

(„Viermele vremii roade în noi‖) şi de atotputernicia morţii („Poţi zidi o 

lume- ntreagă, poţi s-o sfarămi... orice-ai spune/ Peste toate o lopată de 

ţărînă se depune‖). 

 Găsindu-şi prima expresie poetică în Viaţa lumii (Miron Costin 

1966: 238) - „Fum şi umbră sîntu toate, visuri şi părere/ Ce nu petrece 
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lumea şi-n ce nu-i cădere?‖ - aceste „locuri comune ale deznădejdii 

cosmice‖ (G. Călinescu 1976: 559) actualizează intertextual scepticismul 

biblic: „Omul cu deşertăciunea se aseamănă; zilele lui ca umbra trec” 

(Biblia sau Sfînta Scriptură 1990: 634). 

Eminescu, deşi porneşte de la aceeaşi partitură tematico-existenţială, 

reevaluează sensul nimicniciei în direcţia unei generalizări care exclude 

nuanţele etice sau soteriologice implicite în discursul filozofic sau 

religios. Astfel umbra ca formă a inconsistenţei iese din registrul 

monocord al lui vanitas vanitatum ca dimensiune specifică a condiţiei 

umane în raport cu Divinul şi se proiectează în orizontalitatea 

contingentului lipsit de sens. 

Pierderea contrapunctului axiologic
24

 se asociază în lirica elegiacă 

eminesciană ideii singurătăţii fundamentale a fiinţei umane- forma 

exasperantă a ceea ce critica a numit criza comunicării (Ioana Em. 

Petrescu 2001, Theodor Codreanu 1984). În acest caz umbra capătă 

sensurile metaforice ale unei alterităţi opace, iremediabil închise într-o 

tragică muţenie. 

 La acest nivel de semnificare, sonetul Trecut-au anii... surprinde 

un punct de solstiţiu în istoria individuală. Acţiunea temporalitătii 

presupune în acest caz golirea de substanţă semantică a realului („Cu- a 

tale umbre azi în van mă-mpresuri,/ O, ceas al tainei, asfinţit de sară”), 

surprinsă aspectual atît din perspectiva rezultatului (a tale umbre ), cît şi 

punctul de vedere al procesualităţii („Iar timpul creşte-n urma mea, mă-

ntunec”). 

Trecerea de la starea de farmec la vidul existenţial al umbrei se 

organizează într-o serie de opoziţii semantice între plin-gol („pline de-

nţelesuri‖ vs. „umbre‖), fior emoţional-apatie şi plictis existenţial (mă 

mişcară vs. mă- ntunec), vibraţie armonioasă-tăcere angoasantă („Să fac, 

o suflet, ca din nou să tremuri” vs. „Şi mută- i gura dulce- a altor 

vremuri‖), opoziţii circumscrise în sfera largă a tensiunii dintre un trecut 

al comuniunii şi un prezent al iremediabilei solitudini ontologice. 

 Aceeaşi mişcare de însingurare îşi găseşte ecoul poetic în metafora 

umbrei şi cînd este vorba despre dimensiunea erotică a fiinţei, a cărei 

                                                 
24

 Cf. Miron Costin, op. cit., p. 238: „Tu, Părinte- al tuturor, Doamne si împărate, / 

Singur numai covîrşeşti vremi nemăsurate‖. 
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neîmplinire se articulează pe o dramatică ruptură de nivel între aparenţă şi 

esenţă, umbra sugerînd în acest caz nesubstanţialitatea fiinţială. Făcînd 

parte din acelaşi sistem de imagini poetice în care întunericul 

simbolizează absenţa absolută, umbra se înscrie acum şi acum într-o 

izotopie a pierderii şi a căutării vane. Încercarea de anulare a 

ireversibilităţii curgerii timpului printr-o mişcare de sens opus, cu valoare 

anamnetic-creatoare
25

 („Din valurile vremii, iubita mea răsai,/ Cu braţele 

de marmur cu părul lung, bălai‖), ca şi tendinţa de recuperare prin cîntec 

a chipului iubit (Ioana Em. Petrescu 2001:136) se dovedesc iluzorii, 

utopia de în-fiinţare a iubitei eşuînd în  durerea neputinţei de luminare a 

„negurilor reci‖ : „Dar vai, un chip aievea nu eşti, astfel de treci,/ Şi 

umbra ta se pierde în negurile reci,/ De mă găsesc iar singur, cu braţele 

în jos,/ În trista amintire a chipului frumos.../Zadarnic după umbra ta 

dulce le întind:/ Din valurile vremii nu pot să te cuprind.” 

 De o tensiune lirică remarcabilă, această poezie conţine elementele 

unui întreg ritual de punere în formă a unei realităţi imposibil de cuprins, 

în genul invocaţiei „te rog pe tine umbră să redevii fiinţă‖. 

 La Eminescu, invocaţia-descîntec anulează provizoriu curgerea 

timpului, fixînd pentru cîteva clipe visul fugar, pentru ca acesta să se 

destrame apoi, să se piardă în noianul de neguri al unei absenţe 

sfîşietoare, în întunericul fără chip şi fără formă al uitării. Căderea 

braţelor, ca şi mîna care lunecă în van pe liră, sînt gesturi care consfinţesc 

eşecul încercării de a da consistenţă umbrei, de a restabili comunicarea cu 

celălalt. Din această perspectivă, singurătatea nu reprezintă doar punctul 

final al unui zbor frînt, ci şi starea limită care generează căutarea
26

. 

 Dacă unul dintre rolurile fundamentale ale alterităţii este acela de 

oglindire semnificantă a fiinţei - „Şi vieţile-amînduror s-amestecă-n 

întreg,/ Cînd înţeles de tine, eu însumi mă-nţeleg” (s.n.) Nu mă înţelegi -  

întreg dramatismul invocaţiei umbrei s-ar putea explica printr-o frustrare 

de sens a fiinţei care, în loc să descopere în celălalt un spaţiu specular- 

                                                 
25

 Cf. şi Trecut-au anii…, unde adverbele iară, din nou, surprind zbaterea, zadarnicul 

efort recuperator al gîndirii poetice de a resubstanţializa existenţa: „Să smulg un sunet 

din trecutul vieţii,/ Să fac,o, suflet, ca din nou să tremuri/ Cu mîna mea în van pe liră 

lunec‖. 
26

 Cf. comportamentul adverbului iar din versul „De mă găsesc iar singur, cu braţele în 

jos‖. 
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luminos încărcat de semnificaţie, se loveşte de pseudofiinţa unei oglinzi 

întunecate, incapabile să reflecte şi să se reflecte. Din această perspectivă, 

umbra este un spaţiu al înstrăinării, al despărţirii de alteritate, al golului 

de sens. Însingurarea, întunecarea, scurgerea fiinţei în umbră înseamnă 

aşadar risipirea sensului, convertirea dialogului în monolog şi, în ultimă 

instanţă, alienarea. 

 Ca şi eşecul comunicării cu alteritatea, ruperea interioară se 

desfăşoară tot în sfera de iradiere poetică a umbrei. Paralelismul metaforic 

dintre o realitate fizică şi una sufletească pe care se construieşte poezia 

Melancolie, intersectează cele două imagini ale devastării într-un vers-

cheie: „Abia conture triste şi umbre au rămas‖, care descrie atît biserica- 

n ruină, cît şi sufletul răvăşit „de- ale vieţii valuri, de al furtunii pas‖. 

Conturul şi umbra sînt semne poetice ale descralizării şi des-fiinţării 

celui care a pierdut orice suport gnoseologic („În van mai caut lumea-mi  

în obositul creier”), printr-o dureroasă scindare: „Şi cînd privesc la  

viaţa-mi îmi pare că ea cură/ Încet repovestită de o străină gură/ Ca şi 

cînd n-ar fi viaţa-mi, ca şi cînd n-aş fi fost”. 

 Relaţia umbră-sens (umbra ca spaţiu al nonsensului), apare 

explicitată în partea de început a Poveştii magului călător în stele: „Nu 

voi ca lumea asta cu visuri să-l îmbete,/ Căci cei mai mulţi din oameni 

după nimic alerg- / Să vadă-n cartea lumii un înţeles deschis,/ Căci altfel, 

viaţa-i umbră şi zilele sînt vis”. Aici sfera semantică a umbrei se 

îmbogăţeşte prin introducerea ideii de aparenţă, în dublă ipostază: o 

aparenţă a formelor goale destinate înşelării („Cu umbre care nu sînt v-a-

ntunecat vederea” Împărat şi proletar), şi o aparenţă a fiinţei care şi-a 

pierdut tocmai valoarea umană: „El poate să aleagă- a plăcerilor şirag/ 

Şi- atunci devine umbră, pe mînă de mişei/ Cad frîiele şi dînşii duc lumea 

cum vor ei” (Povestea magului călător în stele). În ambele cazuri umbra 

desemnează o structură haotică, un univers ratat, avînd în vedere că în 

opera eminesciană „«lumile» nu pot fi concepute ca spaţii ale nonsensului 

(...), ci ca spaţii care există în măsura în care sînt purtătoare de sens‖ 

(Ioana Em. Petrescu 2001: 160). În toate exemplele analizate pînă în 

prezent umbra este acea aproape-realitate care nu se lasă gîndită, care 

refuză să primească o formă şi un sens. 

 Totuşi aceste conotaţii negative ale umbrei ca formă absolută a 

lipsei, închegate în chiasmul „visul unei umbre şi umbra unui vis”- 
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temei poetic al ideii de nimicnicie - nu reprezintă decît un versant al 

gîndirii poetice eminesciene. Cealaltă direcţie de valorizare stilistică a 

umbrei se va desfăşura în sens opus primeia şi va rodi tot în umbra unui 

chiasm- simbol al unei reîntregiri mîntuitoare: „lumea umbrei, umbra 

lumei se amestec, se- nfăşoară”. 

 

 

III. Povestea umbrei 

  

 Resemantizarea semnului poetic implică o redimensionare a 

raportului fiinţă-umbră. Acest raport apare răsturnat din punctul de 

vedere al cunoaşterii şi valorizării obişnuite. În mod normal, umbra este o 

proiecţie, o copie de gradul al doilea, încărcîndu-se cu sensurile figurate 

de părere, aparenţă, iluzie. Toposul cunoaşterii comune se reflectă în 

modul cum definesc lexicologii acest cuvînt. Analiza semantică reţine ca 

fundamentale semele /absenţă/ şi /dependenţă/. Dicţionarul explicativ al 

limbii române circumscrie acest termen unei categorii negative („lipsă de 

lumină‖
27

), în timp ce Le Petit Robert se opreşte asupra relaţiei de 

determinare unilaterală dintre un obiect şi umbra lui: „Zone sombre crée 

par un corps opaque qui intercepte les rayons d`une source lumineuse‖. 

  Dacă aceste definiţii susţin viziunea despre care am discutat în 

capitolul anterior, acum ne vom ocupa de imaginile proprii substratului 

liric eminescian. Dacă iniţial umbra era asociată unei carenţe de fiinţare, 

acum ea devine simbolul Totului.  În timp ce orientarea spre trecut făcea 

din umbră o formă a degradării, (vezi Trecut-au anii...),  înscrierea pe 

axa posibilului  (prezent- viitor), o va proiecta pe cea mai înaltă treaptă a 

fiinţării. 

 Nu este întîmplătoare deci recurenţa acestui semn poetic în 

tablourile evocatoare ale cosmogoniei. Starea primordială a Fiinţei, 

maxima potenţialitate ontologică sînt asociate umbrei: „Umbra celor 

nefăcute nu-ncepuse-a se desface‖. Virtualitate totalizantă, umbra 

primeşte valenţele lirice ale misterului („Cînd nu s-ascundea nimica, deşi 

tot era ascuns‖), şi ale narcisismului originar („Cînd pătruns de sine 

                                                 
27

 Cf. structurile recurente oximoronice eminesciene în care spaţiile întunecate devin 

purtătoare de strălucire („luminoasa umbră‖, „umbra aceea argintie‖, „umbră strălucind 

argintiu‖ ). 
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însuşi odihnea cel nepătruns‖). Existenţă suficientă sieşi, („De plînge 

Demiurgos, doar el aude plînsu-şi‖), lumea umbrei reprezintă 

concentrarea supremă a fiinţei, semnificaţia sa absolută, atît la nivel 

cosmic, cît şi la nivel mundan
28

. Această substanţialitate impune anularea 

relaţiei de dependenţă dintre umbră şi fiinţă. Cea dintîi nu mai reprezintă 

o proiecţie (iluzorie) a ceva, ci devine o irealitate existentă, o lume 

autonomă care precede realitatea. Înainte să existe universul („lumea, 

lună, soare şi stihii‖), a fost
29

 „acea fiinţă ne-nţeleasă‖ odihnindu-se în 

propria sa umbră
30

 , dimensiune originară păstrată şi în planul existenţei 

sublunare, unde raportul fiinţei cu umbra  se ipostaziază sub multiple 

chipuri, fie prin relaţia de substituire metonimică („Nimic să nu s-audă de 

umbra vieţii mele‖ s.n.), fie prin dualitatea ontologică care atribuie 

realităţii caracterul efemer al unui cadru provizoriu, al unei forme animat 

de scînteierea divină a umbrei. Această bipartiţie stă la baza transmutaţiei 

fiinţiale din Sărmanul Dionis: „În faptă însă, omul cel vecinic (s.n.) din 

care răsar tot şirul de oameni trecători, îl are fiecare lîngă sine, în orice 

moment- îl vezi deşi nu-l poţi prinde cu mîna- este umbra ta.‖ Asfel 

umbra devine ceea ce batrînul din Archaeus definea drept „acel punctum 

saliens care apare în mii de oameni, dezbrăcat de timp şi spaţiu, întreg şi 

nedespărţit”. Aşadar relaţia de consecutivitate se completează cu una de 

subordonare metafizică; umbra este cea care pricinuieşte existenţa 

oamenilor, reprezentînd forma supremă de potenţialitate. 

 Semn al unităţii universului poetic eminescian, intersecţia 

absolutului metafizic cu supremul imanenţei, în imaginea umbrei 

dezvăluie şi o altă semnificaţie poetică a acesteia din urmă. În calitatea sa 

de parte nemuritoare, umbra reprezintă de fapt un sistem de relaţii 

indestructibile, o armătură semantic-informaţională care generează şi 

susţine variate concretizări. Astfel se poate vorbi despre lumea umbrei ca 

despre un spaţiu cu un grad superior de coerenţă, punct de iradiere a unui 

sens care „mişcă cojile, le mînă una-nspre alta; le părăseşte, formează 

altele nouă‖ (Archaeus). În termeni eminescieni, umbra este deci poveste, 

cadru cosmotic al virtualităţii şi maximei deschideri a sensului: „Să 

                                                 
28

 Cf. Gemenii, unde spaţiul umbrei este proiectat, negentropic, în afara timpului: „De-

aceea-n codri negri mă-ntorc să rătăcesc/ În umbra lor eternă eu umbra-mi mistuiesc‖.  
29

Folosim această formă verbală în sensul atemporalitătii mitice actualizat în basme. 
30

 Cf. Decebal şi Gemenii. 
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ascultăm poveştile, căci ele cel puţin ne  fac să trăim şi-n viaţa altor 

oameni, să ne amestecăm visurile şi gîndirile noastre cu ale lor… în ele 

trăieşte Archaeus… Poate că povestea este partea cea mai frumoasă a 

vieţii omeneşti”.  

 Tărîm al potenţialui, umbra-poveste iese astfel din cadrul 

determinărilor vremelniciei, ca în Trecut-au anii... şi Din valurile 

vremii… făcînd posibilă actualizarea ei prin forţa creatoare a imaginaţiei 

şi a visării. Efortul zadarnic din textele mai sus menţionate  se transformă 

acum într-o reiterare a gestului creator demiurgic. La fel  cum Zamolxe 

„ridică universu-n braţă‖ aşa şi călugărul din Povestea magului călător 

în stele  şi din Mureşanu aduce la viaţă, prin iubirea-cîntec, chipul 

îndrăgit. Aceasta în-fiinţare se concretizează în imaginea umbrei de 

argint, care se smulge dintr- o lume de neguri unde exista ca virtualitate a 

celor nefăcute: „Sufletu-mi în vecia-i atras de- a ta chemare,/ Din 

noaptea nefiinţei înfiorat apare…/ Acolo el de veacuri, de îngeri salutat/ 

Trecea- un basmu palid- (s.n.) cu stele coronat,/ Dar auzi o rugă, o dulce 

rugă- a ta!” (Mureşanu). Aparţinînd increatului, ea face parte dintr-o 

paradigmă a afirmaţiei existenţiale absolute: „Nu e vreo fantasmă nebună 

şi deşartă
31

/ E o făptur- aievea, cu gînd din gîndul meu,
32

/ Dintr-un noian 

de raze am întrupat-o eu (…)/ Şi sufletul din mine e şi sufletul său.” 

(Povestea magului călător în stele). 

 Scînteie din „raza gîndului etern‖, umbra de argint este urma
33

 care 

dăinuie în univers independent de forma în care s-ar putea închega: „E- 

aievea acea fiinţă, visele-ţi nu te mint,/ Dar nu-i aici în lume… E sufletul 

unei moarte,,/ Pe care-nsă eu însumi pot ca să-l reaprind./ Pot s-o topesc 

în forma de lut care s-o poarte/ Şi idealu-eteric în lut eu pot să-l prind”
34

.  

                                                 
31

 Recunoaştem în acest vers conotaţiile negative ale umbrei, absurdul, iluzoriul şi 

inconsistenţa. 
32

 Cf. „Dar vai, un chip aievea nu eşti‖. 
33

 Pentru semnificaţiile poetice ale acestui semn, cf. variantele poeziei La Steaua: 

„Precum nimic nu stă pe loc/ Ci toate sînt pe mers…/ Doar umbra stinsului noroc/ 

Rămîne- n univers‖ (s.n.) sau „Oricîte par a se fi şters,/ Oricîte se mai curma,/ Nimic 

din ce-i în univers/ Nu piere făr de urmă‖. Vezi de asemenea, Theodor Codreanu 1984: 

111- 115. 
34

 În acest caz trebuie să distingem între două nivele ale materializării: pe de o parte 

umbra este o concretizare a cîntării, născută în nemarginile de gîndire ale geniului, iar pe 

de altă parte, ea poate deveni parte a lumii fenomenale. 
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 Sensurile umbrei din cadrul viziunii sceptice izvorîte din mantaua 

toposului zădărniciei universale sînt astfel programatic contestate. Dacă 

iniţial umbra era pusă în relaţie cu irosirea în temporalitate, acum 

desemnează partea eternă a existenţei, aparenţa şi degradarea fiind 

înlocuite  cu esenţialitate şi împlinire. La început oglindă înceţoşată care 

interzicea comunicarea cu celălalt, umbra-poveste este chemată să 

reprezinte un spaţiu al întîlnirii, o celebrare a comuniunii (cf. Archaeus), 

iar vidul semantic se reconverteste în noima supremă a fiinţării. Dacă 

umbra-poveste este „partea cea mai frumoasă a vieţii omeneşti‖, această 

valoare capătă valenţe universale. Cum fiinţa îşi are umbra-urmă care o 

validează ontologic, aşa şi universul îşi are umbra sa, văl misterios care-l 

sporeşte în sens blagian: „Eu, palida poveste, ce trec din gură-n gură,/ 

Bătrînă ca şi lumea, cu fruntea slabă, sură,/ Eu ce-am văzut odată lumea 

din nori născînd,/ Şi-am învăluit ştirea în vălul meu de-argint‖(Povestea). 

 Dacă existenţa este o încercare a Spiritului Universului de a se 

înţelege pe sine, atunci umbra-poveste este schiţa unui răspuns posibil; 

ramură a „copacului ce nu moare‖, ea oglindeşte divinul care se înţelege 

„în sfîrşit pe sine însuşi‖, regăsindu-se într-un altceva al său (Ioana Em. 

Petrescu 2001: 158), dînd în acelaşi timp pertinenţă ontică realităţii de 

care este legată, reprezentînd o cale privilegiată de „menţinere a lumilor 

în fiinţă‖, virtualitate şi memorie  a existentului: „Înmormîntat de secoli 

în  neagra vecinicie/ Şi stins din mintea lumei cea rece şi pustie,/ 

Înfăşurat de slava-mi- simţeam că nu trăiesc/ Decît numai în basmu şi-n 

cîntec bătrînesc‖(Povestea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Biblia sau Sfînta Scriptură, 1990, Editura Institutului Biblic şi de 

 Misiune al B.O.R.,  Bucureşti 

G. Călinescu, 1976, Opera lui Mihai Eminescu, Editura Minerva, 

 Bucureşti 

Theodor Codreanu, 1984, Eminescu-dialectica stilului, Editura Cartea 

 Românească,  Bucureşti 

Dicţionarul explicativ al limbii române, 1975, Editura Academiei 

 R.S.  România, Bucureşti 

Le Petit Robert, 1991, Edition Le Robert, Paris 

Ioana Em. Petrescu, 2001, Eminescu-poet tragic, Ediţia a II-a, Editura 

 Junimea, Iaşi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

                                                                                         SABINA  SAVU                                                                                                                 

Masterat, Iaşi  

 
Redescoperirea fiinţei prin creaţie 

 

Caracterul dual al creaţiei simbolice reactivează valenţele de 

expresie ale semnelor poetice printr-o mişcare continuă, anabasică şi 

catabasică (Liiceanu 2005: 8), între concretul imaginii şi suprarealitatea 

semantică pe care aceasta o zămisleşte. Sensul poetic izvorăşte din 

tensiunea între două lecturi care se apropie şi se distanţează permanent şi 

ale căror termeni îşi definesc conturul resemantizîndu-se prin relaţie 

reciprocă. Punctul de plecare al lucrării noastre îl constituie analiza 

poeziei Cînd crivăţul cu iarna... şi încercarea de identificare a centrelor 

de dezvoltare a ideii poetice, ceea ce, în final, ne permite o abordare mai 

amplă a lumii imaginare şi a creaţiei ca spaţii ale permanentizării 

(trăsătură şi proces) adevărului fiinţei. 

 

Poietica lumii imaginare 

 

Descifrarea sensului poetic care transcende „lectura mimetică‖ 

(Liiceanu, 2005: 15) porneşte de la aprecierea rolului de „origo‖ al 

focului în instituirea universurilor i-realităţii – visul, amintirea, creaţia. 

Plăcerea aşezării lîngă foc – „Îmi place-atuncea-n scaun să stau în drept 

de vatră,/ S-aud cînii sub garduri că scheaună şi latră / Jăraticul să-l 

potol, să-l sfarm cu lunge cleşti‖ (Eminescu 1978: 224) – naşte reveria – 

„Focul pîlpîie în sobă/ Iară eu pe gînduri cad.‖ (Eminescu 1978: 83) –, 

moment al detaşării de real, de ipostaza  istorică a visătorului – „şi să mă 

uit de lume‖ (Eminescu 1978: 224) – şi al pătrunderii în spaţiul subiectiv 

generat de sensul verbului a părea, spaţiu care îşi reorganizează 

coordonatele după geografia universului interior – „Departe sînt de tine 

şi, singur lîngă foc,/ Petrec în minte-mi viaţa lipsită de noroc,/ Optzeci de 

ani îmi pare în lume c-am trăit,/ Că sînt bătrîn ca iarna, că tu vei fi 

murit.‖ (Eminescu 1978: 85). Relaţia sintactică ce se stabileşte între foc şi 

somn – „Să stai visînd la foc, de somn să picuri‖ (Eminescu, 1978: 93) – 

termeni, care, prin semantismul lor, creează universuri imaginare, duce la 
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pierderea sensurilor lumii reale – „pîn‟ce mintea îmi adoarme‖ (Eminescu 

1978: 34) – şi la cufundarea în profunzimile fiinţei – „În juru-mi ceaţa 

creşte rînduri-rînduri‖ (Eminescu 1978: 93) – care se deschide spre 

dimensiunea ei cosmică măsurată de orologiul-greier (Ioana Em. Petrescu 

2002: 113) – „Orologiu să sune – un greier amorţit” (Eminescu, 1978: 

225) – prin care reintră în dialog profund cu universul. Noua ordine este 

cea a lumii imaginare, a sentimentului pur, necontaminat de cugetarea 

rece: „mintea nu mai e decît o fereastră prin care pătrunde soarele unei 

lumi nouă, şi pătrunde în inimă." (Eminescu 1970: 42).  

Starea de pace generată de reveria în faţa focului – „Şi cald să-

mi treacă focul prin vinele-mi distinse‖ (Eminescu 1978: 225) – 

generează visul, spaţiu al i-realităţii armonice şi al creaţiei, un alt tip de 

lume în care elementele disparate ale universului se regrupează, sub 

imperiul fanteziei, într-un întreg generator de sens: „Să văd roze de aur şi 

sărutări aprinse / În vreascuri, ce-n foc puse trăsnesc des, risipit, / Ca 

vorba unei babe măruntă, ţănduroasă‖ (Eminescu 1978: 225). Prin 

imaginaţie lumea îşi recîştigă unitatea primordială şi sensul ei ca întreg: 

„Ia una cîte una o und-, o stea de foc/ Şi toate sînt nimica … cînd toate la 

un loc/ Pot în tine visarea şi cîntul să escite‖ (Eminescu 1978: 310). 

Gîndirea rece şi fantezia, cele două tipuri umane de receptare a lumii, se 

opun în discursul din poemul iniţiatic Povestea magului călător în stele. 

Privirea critică poate distruge armonia creată de visător reinstaurînd 

principiul separaţiei: „Tu cugeţi. Cugetarea cu raze reci pătrunde,/ 

Loveşte chipul dulce creat de fantazie/ Şi acest chip devine palid ca o 

stafie/ Şi-ndată ce-l priveşti tu, el stă să se confunde/ Cu locul de-unde 

vine, cu norii ori cu unde.‖ (Eminescu, 1978: 310). Dorinţa celui aflat sub 

puterea lumilor imaginare e de a-şi prelungi visarea, simbol al creaţiei ( 

Ioana Em. Petrescu 2002: 126): „Dar eu... eu nu sînt astfel, Mie-mi place 

visarea./ Fie ea chiar un basmu, numai fie frumos‖ (Eminescu 1978: 

310). Armonia întregului din vis se transmite armoniei ansamblului din 

creaţie – „esteticeşte o piesă e întotdeauna un întreg‖ (Eminescu 1970: 

197); esenţa creativităţii estetice este tocmai  recoagularea individualului 

în total,  repunerea în relaţie, printr-un multiplu dialog între diverse 

reflectări, a părţilor distincte ale lumii într-un tot coerent (dar mereu 

deschis spre interogaţie), care se transmite receptorului: „Multe întîi 

inamice ies înfrăţite; toate cunoscîndu-se, toate ştiind clar în ce relaţiune 
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stau sau pot sta – şi astfel se comunică şi auditorului şi el se simte în faţa 

unei lumi armonice, care-l atrage.‖ (Eminescu 1970: 41). 

Visul – creaţie, care apare, este produsul somnului perceput în 

dublă ipostază, precum în Povestea magului călător în stele: ca stare a 

fiinţei ieşind din real (visul) şi ca înger – vehicol al transcendenţei 

(creaţia). De aceea, somnul – „Somnul m-apucă-n braţe prin gîndurile 

mele‖ (Eminescu 1978: 225) – este o „altă trezie, mai grea, mai 

originară‖ (I. Negoiţescu, apud Ioana Em. Petrescu 2002: 125),  pentru că 

el deschide fiinţa umană spre autentic, spre reinstaurarea dialogului eu - 

lume – „Din aer şi din mare cîntului meu răspunde/ Cîntec născut din 

ceruri şi-al mării crunt abis‖ (Eminescu 1978: 308) – în care elementul, 

în funcţia sa primordială, vorbeşte: „Atuncea focu-mi spune povestea-a 

mai frumoasă‖ (Eminescu 1978: 225). Lumea îşi află cîntăreţul – „Eu am 

răspuns chemării tale‖ (Eminescu 1978: ) – şi astfel în visul eului liric se 

exprimă cosmicul, tot aşa cum prin visul îndrăgostiţilor visează codrul: „- 

O priviţi-i cum visează,/ Visul codrului de fagi!” (Eminescu 1978: 80). 

În spaţiul i-realităţii armonice a creaţiei, visul reinstaurează 

legătura pierdută a eului cu sine refăcînd astfel raportul omului cu lumea: 

„Misterul lin surîde pe lumea cea tăcută‖ (Eminescu 1978: 227). Ieşirea 

din dimensiunea temporală a realităţii reinstituie universul paradisiac 

generat de fantezie, al cărui limbaj propriu e „armonia lui Plato‖ 

(Eminescu 1970: 43): „Timpul a dispărut şi eternitatea cu faţa ei cea 

serioasă te priveşte din fiece lucru. Se pare că te-ai trezit într-o lume 

încremenită cu toate frumuseţile ei şi cum că trecere şi naştere, cum că 

ivirea şi peirea ta înşile sînt numai o părere. Şi inima numai e în stare a 

te transpune în această stare. Ea se cutremură încet de sus în jos, 

asemenea unei arfe eoliane, ea este singura ce se mişcă în această lume 

eternă... ea este orgoliul ei.‖ (Eminescu 1970: 42). Visul-creaţie, prin 

depăşirea coordonatelor spaţiale şi temporale, prin proclamarea 

supremaţiei sentimentului, dezmărgineşte fiinţa umană şi o deschide spre 

primordial.  

 

 

 

 

 



122 

Creaţia în formulă şi sens 
  

 Reveria în faţa focului „toarce-n‖ gîndul visătorului firul înapoi la 

vremea  „duioaselor poveşti‖, „a basmului vechi al zînei Dochii‖ 

(Eminescu 1978: 93). Juxtapunerea termenilor foc-vatră in poezia Cînd 

crivătul cu iarna…intensifică ideea recuperării prin visare a unui tezaur 

de înţelepciune colectivă: „Îmi place-atuncea-n scaun să stau în drept de 

vatră […] Să cuget basme mîndre, poetice poveşti‖ (Eminescu 1978: 

224). Reactivarea acestui fond de creaţie e o intoarcere la esenţial, 

povestea, basmul fiind nuclee încifrate de originaritate - „Eu palida 

poveste […] ce-am văzut odată lumea din nori născînd/ Şi-am învălit 

ştirea în vălul meu de-argint‖ (Eminescu 1969: 65) – într-un spaţiu care 

şi-a pierdut autenticitatea şi în care arhetipalul îşi continuă existenţa „la 

gura vetrei, la focul cel de jar‖, „în doina trist-a voinicului de munte‖ 

(Eminescu 1969: 67).  

Pentru Eminescu mitul – şi, prin extensie, întreaga creaţie – e „o 

hieroglifă, care nu e de ajuns că ai văzut-o, că-i ţii minte forma şi că poti 

s-o imiţi în zugrăveală pe hîrtie – ci aceasta trebuie citită şi înţeleasă 

[subl.aut.] ‖ (Eminescu 1970: 47). Descifrarea hieroglifei implică un 

proces de trecere dincolo de ceea ce se află la suprafaţă, perceptibil în 

fenomenal, spre  profunzimea care adăposteste sacrul, aşa cum înţelegerea 

creaţiei înseamnă căutarea ideii „acelor forme, cari ca atare sînt 

minciune‖ (Eminescu 1970: 47), dar care conservă esenţialul. În poezia 

Dumnezeu şi om , Isus e o „hieroglifă‖ cîtă vreme în fiinţa sa istorică se 

citeşte divinul într-o deplină armonie autor-creaţie-lector, dar devine 

simplă imagine estetică,  atunci cand percepţia sacralităţii este suspendată. 

Mitul, divinul si poezia (creaţia), ―ce mai mult o încifrează cel ce vrea a 

descifra‖ (Eminescu 1978: 31), îşi dezvăluie, prin caracterul hieroglific, 

consubstanţialitatea în dimensiunea sacrului. Expresie şi sens se suprapun 

în lumea mitică în procesul creativ si receptiv - „Lume ce gîndea în basme 

şi vorbea în poezii‖ (Eminescu 1978: 26) - pierzîndu-şi, însă, ulterior 

unitatea prin degradare şi devenind formulă, pentru receptorul incapabil 

să treacă de suprafaţă: „Nenţeles rămîne gîndul / Ce-ţi străbate cînturile‖ 

(Eminescu 1978: 61). Cu acest mod de receptare, sensul nu se mai 

dezvăluie; de aici, regretul lui Eminescu „cum că românii au apucat de-a 
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vedea în basm numai basmul, în obicei numai obiceiul, în formă numai 

forma, în formulă numai formula.” (Eminescu 1970: 47).  

Creaţia autentică aparţine originar lumii mitice în care era 

expresia, nedegradată, nedesemantizată, a concordanţei sensului interior 

al omului cu sensul lumii - „Cînd basmele iubite erau înc-adevăruri‖ 

(Eminescu 1978: 287) -, nu ca realitate estetică, ci ca realitate a fiinţei. 

Pătrunderea pe drumul spre esenţial a celor două voci ale eului liric din 

poemul Luceafarul se produce după ce, prin poveste - „A fost odată ca-n 

poveşti‖ (Eminescu 1978: 123) – realul (ca simbol al aparenţei) este 

depăşit şi se instituie domeniul i-realităţii (ca simbol al autenticului). 

Creaţia e expresia sensului profund pe care omul îl atribuie lumii. 

Călătorul din poezia  În căutarea Şeherezadei parcurge un drum iniţiatic 

trecînd prin mai multe trepte ale aprofundării cunoaşterii universului 

desăvîrşite în momentul atingerii Orientului. Sensul lumii se dezvăluie, nu 

prin cugetare - „Corăbiei apusene grea de gînduri / Sinistre – eu pe valuri 

îi dau drumul‖ (Eminescu 1978: 332) – şi nu în real - „Nu ştiu că-n lume 

nu-i ce cată ei” (Eminescu 1978: 333) - pentru că lumea e un 

conglomerat de forme înşelătoare - „Ei caut adevăr – găsesc minciune‖ 

(Eminescu 1978: 333) –, ci prin creaţie, în i-real - „Eu adevăr nu cat – ci-

nţelepciune […] Cu-a răsăritului averi samarul/ Eu mi-l încarc, cu-a lui 

gîndiri - gîndirea‖ (Eminescu 1978: 333). Dorinţa lui Poesis din poemul 

Povestea ca trecutul ―să fie, nu,…să pară!‖ doar sub imperiul ―fantaziei 

cu florile-i roz-albe‖ (Eminescu 1969: 66) dezvăluie supremaţia i-realului 

în revelarea tainei universului, căci simpla poematizare a formelor lumii 

duce la destrămarea prin degradare a dimensiunii esenţialităţii, pe cînd 

transcenderea acestora şi integrarea în spaţiul imaginar al creaţiei asigură 

permanenţa adevărului: „Făceţi a voastre umbre să pară adevăr!” 

(Eminescu 1969: 66).  

Creaţia e o stare de graţie - „pricep scrisul al stelelor de foc‖ 

(Eminescu 1978: 309) – în care poetul instituie o ordine în univers, 

redefinind semnele lumii ca în momentul genezei - „Şi de-aceea beau 

paharul poeziei înfocate / Nu-mi mai chinui cugetarea cu-ntrebări 

nedezlegate/ Să citesc în cartea lumii semne ce mai nu le-am scris.‖ 

(Eminescu 1978: 287) - iar lumea aşteaptă şi acceptă această revelaţie.      
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ANCA PUSTA                                                                                                                       

Anul III, Cluj 

Un phoenix e o pasăre-n vechime 

A fi şi a părea în creaţia şi poetica eminesciană 

 

                                                                                                                                                                         

         Tema cosmogonică şi structurile universului apar obsedant la 

romantici, care sînt atenţi la procesul universal. Romanticii includ 

viziunea lumii între doi poli: geneza şi stingerea. Dacă G. Călinescu 

încearcă să realizeze o tipologie a miturilor cosmogonice din opera lui 

Eminescu, cu scopul de a evidenţia caracterul romantic al acesteia 

(„tema cosmogonică e aşa de curent romantică, încît merită doar să 

relevăm la Eminescu tipurile ei‖ G. Călinescu 1976: 115), Ioana Em. 

Petrescu depăşeşte această perspectivă, afirmînd că „modelul 

cosmologic constituie o realitate de profunzime a viziunii, depăşind în 

adîncime nivelul conştiinţei teoretice (ştiinţifice), dar şi  nivelul 

materialului mitic din care se constituie viziunile cosmogonice din 

operele literare, pentru că modelul cosmologic este expresia 

sentimentului existenţei în lume, a raporturilor originare pe care fiinţa le 

stabileşte cu universul.‖ (Ioana Em. Petrescu 1978: 14)
 

      Publicată în revista Manuscriptum, în anul 1991, poezia Un 

Phoenix e o pasăre-n vechime este una dintre reconstituirile realizate 

de Petru Creţia, variantele acestei poezii fiind incluse de către 

Perpessicius în aria atelierului Odei( în metru antic). Poemul începe cu 

o cosmogonie inversată: viaţa nu se naşte din haos ori neant (precum în 

alte poeme eminesciene), ci din propria moarte: „Bătrînul Phoenix arde 

în văpaie/ Şi din cenuşa proprie renaşte‖.  Poetul afirmă, astfel, 

structura ciclică a universului, susţinută încă din titlu de simbolistica 

păsării Phoenix. Poezia redă ciclicitatea universului, definit de 

Immanuel Kant drept „o infinitate de sisteme solare. Universul, unul şi 

infinit, ale cărui părţi disparente  formează varietatea infinită a 

universurilor, este adevărata pasăre Phoenix a naturii,  care îşi dă foc şi 

arde, pentru ca din cenuşa ei să renască întinerită.‖ (Ioana Em. Petrescu 

1978: 9).
 
Descoperirea infinităţii universului este, de asemenea, o temă 

romantică. Phoenixul nu renaşte în aceeaşi formă, ci într-una 
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îmbunătăţită: „spre-a-nvia mai mîndru el din moaşte‖; formele se 

schimbă, doar ideea care le guvernează rămîne aceeaşi: „El moare azi în 

forma-i, dar ideea/ Chiar şi de vrea nu poate să mai moară‖. 

Phoenix e simbolul resurgenţei ciclice; el poate, după ce a fost ars 

pe rug, să renască din propria cenuşă. Cînd se apropie ora morţii, 

phoenix îşi construieşte un cuib din rămurele parfumate, unde se lasă 

consumat de propria-i văpaie. Cuibul păsării poate fi comparat cu 

mormîntul pe care şi-l doreşte poetul în Mai am un singur dor :  „Nu 

voi sicriu bogat,/ Ci-mi împletiţi un pat/ Din tinere ramuri‖. Cuibul, 

simbolul vieţii şi al naşterii, e, aici, şi mormînt. Pasărea se lasă 

consumată de foc în propriul cuib; el devine, astfel, recipient al cenuşii, 

din care pasărea se va înălţa într-o nouă formă; este poarta prin care se 

face trecerea de la o stare la alta. Phoenix evocă focul creator şi 

distrugător totodată, din care lumea îşi trage originea şi care îi va aduce 

sfîrşitul. 

   Transmigrarea sufletelor, ceea ce G. Călinescu numeşte 

„magnetism‖ (G.Călinescu 1976: 157-160), este o temă romantică. 

Renaşterea păsării ar trebui să fie intrinsecă acesteia. În această poezie, 

însă, phoenix nu poate renaşte fără „lina vîntului bătaie‖. Astfel, poetul 

afirmă complementaritatea componentelor naturii, 

cosmosului.Elementele naturii sînt interdependente şi cofuncţionale. 

Într-una dintre variante (Mihai Eminescu 1944), pasărea Phoenix, 

simbol al funcţionalităţii  universului,  prinde  formă din propria dorinţă 

de fiinţare: „Bătrînul Phoenix arde  în văpae/ Apoi din  flăcări însuşi se 

renaşte‖. Diferenţa dintre formă şi esenţă, dintre viaţă şi moarte este, 

astfel, eliminată. Se întrevede, aici, viziunea hegeliană asupra vieţii: 

„Dar nu viaţa care se fereşte de moarte şi care se prezervă pură faţă de 

distrugere, ci aceea care suportă moartea şi se păstrează în ea, este viaţa 

spiritului. Spiritul îşi cîştigă adevărul său numai întrucît se regăşeste în 

ruperea absolută.‖ (Ioana Em. Petrescu 1978: 202). Aici focul este atît 

cauza morţii, cît şi sursa vieţii. Ca şi în Odă (în metru antic), forma se 

naşte şi se desăvîrşeşte din arderea intensă a substanţei.                              

       Phoenix zboară către soare, absorbind energiile negative emise de 

pămînt şi care îi vor aduce moartea. El devine figura romantică a 

martirului (G. Călinescu 1990: 117), a celui care se sacrifică pe sine 

pentru funcţionarea armonioasă a cosmosului. Prin dorinţa de a fi un 
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phoenix, fiinţa vrea să fie cea care mediază ruptura universului, dar, 

totodată, vrea să se cufunde în infinitate; e o dorinţă de stingere, de 

negare a sinelui. Fiinţa nu doreşte doar mîntuirea de sine prin 

autoanihilare, ci însăşi mîntuirea universului prin rearmonizarea lui. 

Moartea devine univers compesativ, fiindcă vine să medieze ruptura 

dintre eu şi lume, reautentificîndu-i pe amîndoi: „Somnul morţii e 

reîntoarcerea constiinţei pribegite în patria cosmică, nu anulare, ci 

celebrare a lumii, reintegrare a ei în ordinea superioară, odihnitoare şi 

veşnică a naturii.‖ (Ioana Em. Petrescu 1978: 132). Moartea fiinţei reia 

mitul lui Osiris: fiinţa vrea să piară în vînt, devenind consubstanţială 

elementelor naturii, identificîndu-se chiar cu acestea. Stingerea se face 

gradat: de la glas la scînteie. 

    Ultima strofă pare a fi inversul celei dintîi, imaginea în oglindă a 

acesteia, cele două procese, moartea şi renaşterea, fiind inversate. 

Astfel, la nivelul universului se resimte o ruptură mediată de descîntecul 

de coborîre al fiinţei. Fără strofa a doua circuitul ar fi incomplet : 

moarte-renaştere-renaştere-moarte. Moartea fiinţei ar reîntregi cursul 

firesc al existenţei universale. Ruptura e resimţită atît la nivel 

individual, cît şi la nivel cosmic. A doua strofă reintroduce în circuitul 

universal fiinţa. Întreaga strofă este alcătuită dintr-o comparaţie în lanţ, 

menită să susţină consubstanţialitatea fiinţei cu phoenixul. Ei devin, 

însă, antitetici prin faptul că strofa e pusă sub semnul dorinţei, care 

sparge unitatea în două entităţi: fiinţa şi universul. Prin faptul că ar dori 

să fie un phoenix, eul afirmă că, de fapt, nu este. Fiinţa este conştientă 

de propriile limite ontologice; o dată devenită nefiinţă, ea nu mai poate 

renaşte: „Eu am murit, nu pot muri din nou‖ (Mihai Eminescu 1944: 

133) sau „Pasărea Phoenix numai ea răsare din cenuşa ei/ Dar oameni 

ce se mistuesc nu mai răsar…‖ (Ibidem: 132).
  

         Într-una dintre variantele acestei poezii, apare o definiţie a fiinţei 

umane ca formă a întrupării phoenixului, aici simbolul ideii eterne: 

„Bătrînul Phoenix arde în văpae/ Şi din cenuşa proprie se naşte/ Dar 

spre-a-nvia mai tînăr [el] din moaşte/ Îi trebue încă o viaţă…A ta e.‖ 

(Ibidem: 131). Astfel, fiinţa devine oglinda prin care divinitatea-nefiinţă 

ia formă. Potrivit  Ioanei  Em.  Petrescu,  ciclicitatea   nu  este  la  

Eminescu  dovada   perfectului mecanism al universului guvernat de o 

divină inteligenţă mecanică, aşa cum apărea la Immanuel Kant, ci 
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„divinitatea devine la Eminescu nefiinţă, nedeterminare pură, care 

visează, însă, în adîncul repaosului etern, să-şi descopere sensul şi se 

proiectează, cosmogonic, într-o lume-oglindă. Gîndirea umană e 

oglinda prin care divinitatea informă ajunge să se înţeleagă pe sine… 

Instrument  sacrificat  în dorul  de  autocunoaştere al  zeului  inform,  

spiritul  uman  aspiră  zadarnic  la «liniştea»            uitării.‖ (Ioana Em. 

Petrescu 1978: 19). 
 

       În Odă(în metru antic), moartea eului nu este pusă sub semnul 

dorinţei. Eul liric îşi trăieşte lucid moartea: „De-al meu propriu vis, 

mistuit mă vaiet / Pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări ...”. Focul 

vine din interior: „focul meu” , „pe-al meu propriu rug‖. Fiinţa-şi 

mistuie propria interioritate, întrebîndu-se dramtic: „Pot să mai reînviu 

luminos din el ca/ Pasărea Phoenix―, conştientă fiind de înveninarea 

propriei interiorităţi: „Pîn-în fund băui voluptatea morţii/ 

Neîndurătoare‖. Spre deosebire de Odă, în această poezie nu 

interioritatea moare, ci forma: „El moare azi, în forma-i, dar ideea/ 

Chiar şi de vrea nu poate să mai moară‖. Doar lumea fenomenelor, a 

formelor, e ciclică, cea a ideilor fiind eternă. Însăşi ideea care instituie 

universul nu poate să moară. Universul se structurează , prin urmare, pe 

două nivele: o lume fenomenală, a formelor perisabile, şi una a ideilor 

eterne şi imuabile. Se întrevede, aici, viziunea platoniciană asupra 

universului. La fel este structurat universul şi în  Luceafărul, oamenii  

fiind   simple― învelişuri‖ ale fiinţei, ideii care nu piere: „Pentru că ei 

sînt trecători/ Sînt toate trecătoare -/ Au nu sînt toate‟nvelitori/ Fiinţei 

ce nu moare?‖ (Mihai Eminescu 1944: 405).
 
Ca şi aici, elementele celor 

două dimensiuni nu pot fi schimbate. Demiurgul nu-i poate oferi 

Luceafărului moartea pentru că s-ar autoanihila: „Tu adevăr eşti 

datorind/ Lumină din lumină/ Şi adevărul nimicind/ M-aş nimici pe 

mine.‖ (Ibidem: 389). Principiul instaurator de lumi nu e capabil să se 

nege pe sine.  

       Reprezentarea universului, ca şi a divinităţii, e condiţionată de 

imaginea de sine a fiinţei. În poezia de tinereţe, eul liric eminescian se 

reprezintă pe sine  ca microcosmos capabil să păstreze intactă 

complexitatea universului. Astfel, modelul cosmologic era cel sferic, 

platonician, perfect închis în sine şi suficient lui însuşi. În poezia de 

maturitate, eul îşi pierde centralitatea, interioritatea; fiinţa nu mai e decît 
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forma trecătoare prin care divinitatea-nefiinţă încearcă să se 

desăvîrşească: „Trecutul cînd n-am fost, viitorul cînd n-oi fi; esista ele 

oare? nu; fiindcă eu esist; sufletul lumii este eu. Fără eu nu esistă timp, 

nu esistă spaţiu, nu esistă Dumnezeu; fără ochi nu e lumină, fără auz nu 

e cîntec; ochiul e lumea, auzul e cîntecul, eu e Dumnezeu.‖ (apud Ioana 

Em. Petrescu 1978: 168).
 
Atitudinea poetului nu e cîtuşi de puţin una 

titaniană, întrucît el nu afirmă că este Dumnezeu, ci că Dumnezeu este 

el. Dimpotrivă, e atitudinea geniului, conştient de rolul lui în lume: 

prezentificare a divinităţii.Viziunea nu e schopenhaueriană, ci 

hegeliană, deoarece lumea nu mai este reprezentarea mea, ci lumea e 

prezentificarea lui Dumnezeu: „Istoria  omenirii  e  desfăşurarea  

cugetării  lui  Dumnezeu.‖ (apud Tudor Vianu 1974: 237).
 
Dacă  în 

Memento mori (poem care dezvoltă aceeaşi temă a deşertăciunii 

existenţei, lucru sugerat încă din titlu) istoria umanităţii apare drept „un 

perpetuu pelerinaj în căutarea divinului(«Oare viaţa omenirei nu te 

caută pe tine?»), a divinului, care se dezvăluie însă a fi nu creatorul, ci 

creatura umanităţii («Un gînd puternic, dar nimic decît un gînd»)‖ 

(Ioana Em. Petrescu 1978: 179), în acest poem, istoria omenirii e o 

paradă de forme prin care divinitatea însăşi încearcă să se 

autodesăvîrşească. Fiinţa umană este atît creată de către divinitate,  din 

dorinţa de fiinţare, cît şi  creatoare,  în sensul că e forma care prinde în 

sine esenţa, identică, aici, nefiinţei. 

       Relaţia cu divinitatea poate fi pusă şi în termenii fiinţă – nefiinţă, 

aparenţă – esenţă. Astfel, fiinţa umană este aparenţa care închide în 

sine însăşi esenţa: „Asemenea unui rîu ce dă consistenţă umbrelor 

reflectate pe suprafaţa sa, materia peregrinează din fiinţă în fiinţă. 

Căci«esenţa fiinţelor este forma, esenţa vieţii trecerea, mişcarea 

materiei prin ele».‖ (apud Ioana Em. Petrescu 1978: 202). La 

Eminescu, nefiinţa e sinonimă fiinţei eterne, „fiinţei ce nu moare‖. 

Astfel, nefiinţa se opune morţii, întrucît ea presupune  o stare 

precosmică de nedeterminare, pe cînd moartea este pierderea vieţii, 

„amurgul existenţei‖; ea este calea de acces spre nefiinţă, întoarcerea în 

precosmic. Atributul „eternă‖ nu înseamnă viaţă veşnică, ci lipsa vieţii 

şi, implicit, a morţii. „Sinonimia nefiinţă – fiinţă eternă e similară 

identităţii hegeliene între Neant si Absolut.‖ (Ioana Em. Petrescu 1978: 
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191). Astfel, nimicul, increatul, devine punctul ultim şi cel mai înalt al 

existenţei universului, acesta începînd şi sfîrşindu-se prin sine însuşi. 

       Poezia se structurează pe două axe temporale, care accentuează 

ruptura la nivel cosmic şi individual: timpul mitic al armoniei şi unităţii  

cosmice şi un timp dizarmonic, decăzut în istorie. „Mitul nu e decît o 

proiecţie a gîndirii umane, care încearcă să prindă prin el eternitatea.‖ 

(Ibidem: 221). El reprezintă timpul echinoxial, ciclic, protector pentru 

fiinţă, datorită previzibilităţii sale. E timpul cumpenei în etern echilibru, 

un timp care nu cunoaşte dramele ruperii, opririi, ce nu s-a abătut de la 

legea proprie. Spre deosebire de acesta, timpul solstiţial are un singur 

sens de evoluţie, provocînd un sentiment de acut disconfort al 

înstrăinării de sine. Timpul istoric e caracterizat de rupere, degradare, 

înstrăinare a fiinţei de unitatea cosmică şi, implicit, a dezechilibrării 

structurii universului. 

       Poetul face apel la mitologie din dorinţa de reautentificare a 

cosmosului, de refacere a consubstanţialităţii eu – cosmos. Ruptura 

resimţită între cei doi termeni ai relaţiei este susţinută în titlu de 

definiţia dată phoenixului („pasăre-n vechime‖), dar şi de epitetul care 

deschide poemul: „bătrînul Phoenix‖. Poetul aduce mitul în 

contemporan, în istorie, fapt sugerat de folosirea timpului prezent: 

„arde‖, „renaşte‖, „reînvie‖, „moare‖ şi de adverbul de timp „azi‖. 

Eminescu rearmonizează prezentul, dar distruge, astfel, mitul, 

supunîndu-l temporalităţii. 

       Conţinutul poeziei e supus, însă, unei forme riguroase; astfel, 

poetul atentează la ciclicitatea şi, implicit, la infinitatea universului. 

Poezia dezvăluie concepţia poetului despre lume şi despre sine, ca fiinţă 

creată şi creatoare, fiinţă conştientă de destinul  său  

implacabil, izvorît din confruntarea celor două dimensiuni ale lumii şi, 

implicit, ale sale: forma (aparenţa) şi substanţa (esenţa). Astfel, esenţa 

nu se poate prezentifica decît în şi prin formă, iar aceasta din urmă nu 

poate ajunge la desăvîrşire decît prin arderea propriei substanţe. Prin 

această poezie, Eminescu dezvăluie propria viziune asupra artei: forma 

şi sensul sînt armonice, în măsura în care se condiţionează reciproc pînă 

la autoanihilare, deoarece forma perfectă e însăşi absenţa formei; de 

aici, şi ideea potrivit căreia esenţa nu se poate prezentifica în mod 

absolut. Ioana Em. Petrescu respinge afirmaţia lui G. Călinescu,  
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potrivit căreia preocuparea pentru tiparul metric este  un simplu 

exerciţiu de „tehnică exterioară‖, lipsit de consecinţe în ordinea viziunii 

poetice.  Dimpotrivă,  „e una din  modalităţile  luptei poeziei cu  

limbajul,  unul  din  polii  tensiunii   dintre   viziune  şi   limbaj,   din   a  

căror   armonizare    se  naşte   discursul poetic.‖ (Ibidem: 218)
   

     La nivel formal, poezia conţine trei catrene perfect simetrice. Rima e 

îmbrăţişată, ca în sonete. Inovaţia pe care Eminescu a adus-o la nivelul 

rimei se regăseşte şi aici. Efectul de simetrie axială, de 

„oglindă‖(imagine ce se vede invers) e redată de strofele a doua şi a 

treia: 

a.  aceea                b. iară 

b.  pară                  a. acesteia 

   b.  zboară              a. ideea 

   a.  scînteia            b. moară    

 

       Poezia este alcătuită din douăsprezece versuri, structurate în  trei 

stofe a cîte patru  versuri. Astfel, prin forma poeziei, Eminescu încearcă 

să rearmonizeze matematic universul. Numărul doisprezece este produsul 

dintre cele patru puncte cardinale şi cele trei planuri ale lumii (Jean 

Chevalier 1993: 454-455); e o sinteză a universului perfect echilibrat. 

Cifra trei reprezintă totalitatea universului, suma dintre unu şi doi, unde 

unu este simbolul cerului, iar doi pămîntul. (Ibidem: 367-372). Reprezintă 

cele trei planuri: chtonian, terestru şi celest, dar şi cele trei faze ale 

existenţei: evoluţie-apogeu-involuţie. Astfel, poetul reconstituie 

verticalitatea universului. Cifra patru presupune plenitudinea şi 

universalitatea. Simbolizează terestrul, totalitatea celor create şi a celor 

revelate. (Ibidem: 28-33). Patru e numărul punctelor cardinale, al limitelor 

lumii. Eminescu reface orizontal cosmosul.  

     Raportul dintre aparenţă şi esenţă este figurat în poezie  nu numai la 

nivelul conţinutului, ci şi la cel al formei poeziei. Prin conţinut, poezia 

pare să afirme infinitatea universului, dar prin formă acest univers devine 

static, închis în sine şi suficient lui însuşi. Se întrevede modalitatea prin 

care poezia eminesciană trece de la romantism la postromantism: nu prin 

ruptură, ci prin subvertire; poezia de maturitate este mascată în cod 

romantic, întrucît ea converteşte şi distruge însuşi acest cod.  Poezia 

vorbeşte despre infinitatea universului într-o formă finită. Dacă forma 
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aceasta este un descîntec de negare, aici e unul de negare a înseşi formei 

universului, întrucît la Eminescu forma  perfectă este absenţa formei .  E  

o  încercare  de  distrugere  a  ciclicităţii, de captare a eternităţii într-o 

oglindă care nu e capabilă să reflecte mişcarea, ci doar să o pozeze, 

derealizînd, astfel, structura universului. G. Călinescu recuperează în 

opera eminesciană un motiv tipic romantic prin „statuia dinamică.‖ (G. 

Călinescu 1976: 151).  Motivul e, aici,  inversat  putîndu-se vorbi de un 

„dinamism statuar‖: universul dinamic (prin ciclicitatea lui) e supus 

stagnării într-o formă finită. Cosmogonia e condiţionată de ochiul care  

instituie limita. Conţinutul poeziei e condiţionat de limbajul care instituie 

forma. 

     Romantismul canonic dezvoltă concepţia  unui univers logocentric, a 

limbajului capabil să întemeieze şi să armonizeze lumi. Textul, 

arhitecturile complexe ale acestuia, devin forme textuale compensative 

prin care poetul instituie propria viziune asupra universului. Eminescu 

simetrizează cosmosul (principiul cosmic eminescian e principiu de 

simetrie), dar îi anulează însăsi legea ordonatoare: ciclicitatea, infinitatea 

lui. Întrucît poezia afirmă viziunea creatorului asupra  propriei arte, în 

general, şi a limbajului poetic, în special, ea are valenţe de artă   poetică. 

      În general, Eminescu e considerat un poet  romantic, dovadă  fiind  

dezvoltarea  unor  teme, precum: evaziunea din realitate, descoperirea 

infinităţii universului, cosmogonia etc. „Dar, în lumea aceasta, poetul 

precizează contururi şi construieşte armonic.‖ (D. Popovici 1969: 106). 

Astfel, Dumitru Popovici e îndreptăţit să afirme că „Eminescu e romantic 

prin vocaţia lui originară şi clasic prin formaţiunea spiritului.‖
 
(Ibidem). 

În această poezie, modelul cosmologic e supus unei ordini statice, finite, 

perfect închise, care-l desfiinţează. Conştient fiind că puterea destrucţiei 

universului nu se află la sine, că existenţa sa e condiţionată de voinţa 

zeului-nefiinţă, eul eminescian recurge la singura formă de revoltă de care 

mai e capabil: anihilarea de sine, „i-realizarea‖ sinelui prin limbaj, prin 

poezie. Trădînd  incapacitatea limbajului de a mai institui lumi, de a da 

formă ideii, poetul dezvăluie incapacitatea divinităţii de a se 

autodesăvîrşi, de a se întrupa în mod absolut. Dorinţa poetului nu mai e 

aceea de a simetriza cosmosul şi, astfel, de a-şi recupera condiţia de 

centru al lumii, ci e o dorinţă de a se distruge pe sine ca formă şi de a 

ajunge la principiul ultim al universului şi, implicit, la propria substanţă: 
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nefiinţa. Astfel, putem afirma că, la Eminescu, limbajul ontogen e, în 

acelaşi timp, instrumentul de deconstrucţie a cosmosului şi a lui însuşi; 

deconstrucţia universului e în însuşi efortul de desăvîrşire a lui. 
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Un Phoenix e o pasăre-n vechime 

 

 

    Bătrînul Phoenix arde în văpaie 

Şi din cenuşa proprie renaşte, 

Dar spre-a-nvia mai mîndru el din moaşte, 

Îi trebui lina vîntului bătaie. 

 

Aş vrea să fiu ca pasărea aceea, 

Ca Phoenix care arde blînd în pară, 

        Pierind în vînt ca glasul care zboară, 

Ca un suspin, ca unda, ca scînteia. 

 

Dar din cenuşă reînvie iară, 

Minune scump-a lumii acesteia. 

     El moare azi, în forma-i, dar ideea 

           Chiar şi de vrea nu  poate să mai moară. 

 

 

                                Revista Manuscripum, nr.1/1991, anul XXII, p. 

107, ms. 2259 
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ALEXANDRA CĂTANĂ 

Anul III, Cluj  

 
Umbrele discursului poetic 

 
      Tradiţia critică a literaturii române a definit, cel mai adesea, 

romantismul în termenii unei depăşiri a valorilor clasice prin reorientarea 

trăirii artistice spre una  de tip subiectiv (Dumitru Popovici, 1972: 4-5). 

Înainte de a fi un curent literar, romantismul este, aşadar, ―o stare 

sufletească individuală care apare din timpurile cele mai vechi ale 

culturii umane‖ (Ibidem: 7) şi care ―nu implică o formă riguroasă, ci 

acordă fiecărui autor permisiunea de a fi el însuşi‖ (Gaetan Picon apud 

Paul Cornea 1972: 13). 

Opera lui Mihai Eminescu se conturează sub semnul 

unei ―originalităţi‖ asumate, valoarea sa artistică fiind 

determinată ―numai de unicitatea vibraţiei pe care materialul 

extern, comun, o împrumută de la spiritul creator‖, de 

―transfigurarea pe care artistul o impune materialului extern‖ 

( Dumitru Popovici 1940: 14).  

Cu toate că fondul comun al oricărui romantism, 

―ruptura de prezent şi de formele realului‖ (Corneille apud 

Paul Cornea 1972: 14) se regăseşte cu uşurinţă în universul 

operei eminesciene, întreaga creaţie literară a lui Mihai 

Eminescu dobîndeşte trăsăturile unui joc textual care 

ademeneşte şi amăgeşte prin reiterarea unei recuzite şi a unor 

reţete discursive deja atent verificate. Dacă la nivel tematic 

lirica eminesciană pare să încurajeze o receptare în descendenţă 

romantică al unei aspiraţii continue spre absolut, supusă unei 

priviri mai atente lectura reconfortantă se vede dezarticulată 

prin demascarea faliilor interne.  
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Depăşirea finitudinii, interiorizarea, aspiraţia spre geniu, 

simţul misterului, reacţia intensivă a sensibilităţii, poetica 

invenţiei ( Paul Cornea 1972: 15) permit o (p)reluare fidelă a 

motivelor din recuzita imaginarului poetic romantic şi 

dezvăluie privirii un peisaj plasat sub semnul incertitudinii 

perceptive, a depărtării şi a luminii: „Pe un deal răsare luna, ca 

o vatră de jăratic,/ Rumenind străvechii codri şi castelul 

singuratic (…)/ De departe-n văi coboară tînguiosul glas de 

clopot” (Călin (file din poveste), „Părea că printre nouri s-a 

fost deschis o poartă,/ Prin care trece albă regina morţii 

moartă./ (…)Bogată în întinderi stă lumea-n promoroacă,/ Ce 

sate şi cîmpie cu-n luciu văl îmbracă;/ Văzduhul scînteiază şi 

ca unse cu var/ Lucesc zidiri, ruine pe cîmpul solitar. 

(Melancolie). 

  Aproape ca în tabloul Furtuna pe mare al lui J. M. 

William Turner, percepţia devine o prelucrare în proporţii 

diferite a informaţiei senzoriale, a raportării la model şi a 

imaginaţiei. Jocul difuz al luminii, contopirea ei cu zona 

obscurului, dar şi depărtarea estompează sau chiar anulează 

detaliile, favorizînd esenţializarea, spiritualizarea peisajului. 

Cadrul exterior devine marca nostalgiei pentru universul 

simetric, platonician, faţă de care fiinţa umană, deşi ―exilată pe 

pămînt‖, se ştie consubstanţială ( Ioana Em. Petrescu 2005: 

19). Rosa del Conte subliniază, de altfel, imaginea gnosticului  

care ―aspiră să regăsească adevărul etern, permanent şi 

esenţial, al fiecăruia dintre noi, adevăr care s-a întunecat sau 

pe care l-am uitat‖
 
( Rosa Del Conte, 1990: 384). 

―Reacţiunea artistului faţă de tot acest material‖ ( 

Dumitru Popovici 1940: 14), preluat aproape mimetic, este 

vizibilă mai ales într-o a doua perioadă a creaţiei eminesciene, 

pe care Ioana Em. Petrescu o situează sub modelul cosmologic 



137 

kantian, a unui univers conceput ―ca o pluritate de lumi ce 

izvorăsc şi mor perpetuu‖ (Ioana Em. Petrescu 2005: 25). În 

acest context, opţiunea pentru poemul Mureşanu, ca reper în 

demersul hermeneutic pe care îl voi întreprinde cu privire la 

valenţele simbolice ale umbrei în  imaginarul poetic 

eminescian, este motivată nu doar de pregnanţa motivelor 

romantice, ci şi de extinderea procesului de creaţie pe o durată 

care traversează ambele etape. O primă schiţă este realizată în 

anul 1869, cînd sufletul lui Eminescu era încă ―pătruns de 

curăţenia idealurilor‖- după expresia autorului - cînd nu era 

―rănit de-ndoială‖ (G. Călinescu 1976: 20). Ulterior, însă, în 

anul 1871, nivelul politic este dublat de unul filosofic, pentru 

ca în varianta finală (1876) ―poema dramatică Mureşanu” să 

se „emancipaze (…) de orice aluzie istorică‖ (Ioana Em. 

Petrescu 2005: 121). Atenţia acestei lucrări nu va fi, însă, 

focalizată pe decriptarea concepţiei filozofice care se ascunde 

în spatele ultimei variante (cu atît mai mult cu cît studii critice 

însemnate au oferit deja posibile răspunsuri), ci mai mult pe 

structura textuală care operează ―o ruptură‖ prin introducerea 

―echivocului în discurs, interzicînd recunoşterea articulaţiilor 

familiare ale acestuia.‖ ( Laurent Jenny 1999: 58)  

 Tabloul iniţial din Andrei Mureşanu pare, în acest sens, să continue linia preromantică anunţată prin poemele ruinelor ca ―motiv al resuscitării patriotismului, ca simbol al virtuţilor strămoşeşti‖ (Mircea Anghelescu 1979: 217) şi ca modalitate de conturare a unei atmosfere 

nostalgice. Însuşi Andrei Mureşanu, în Un rămas bun de la 

Braşov, transformă ruinele într-o ―materializare a părerii de 

rău, a regretului şi totodată a presimţirii unor nenorociri 

viitoare‖ (Ibidem: 216). Eminescu reproduce întrega atmosferă 

prin plasarea acţiunii în acelaşi ―întuneric înspăimîntător al 

nopţii, în care sufletele sensibile nu se simt în largul lor‖ ( 

Ibidem: 155), în care luna, semn al speranţei la Mumuleanu, 

sau termen de comparaţie pentru femeia iubită la Heliade, e 

prezentă ca astru tutelar.  
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Astfel, ―scena înfăţişează un peisagiu de-o romanticitate 

sălbatecă în munţi ‖, dominat de ―stînci surpate‖ şi  de ―ruine 

încă fumegînde‖, în care ―turnu vechi şi negru a bisericii 

satului‖ dublează simbolic ―temniţa din piept‖. ―Asupra 

întregului plan se revarsă o galbenă lumină de lună‖.  Este, 

deci, ―ora întunericului plin‖, (Ion Negoiţescu 1970: 51), 

―miezul nopţii‖, momentul în care întunericul pare să se extindă 

ca o umbră nesfîrşită peste întregul pămînt. 

 În varianta finală, decorul este concentrat la elementele 

esenţiale: ―Mureşanu singur într-o pădure. Pe o muchie de 

deal o biserică veche c-un turn de piatră. Noapte, lună. 

Orologiul bisericii bate miezul nopţii‖. Ceea ce se păstrează, în 

mod evident, sînt coordonatele spaţio-temporale. Ambele ar 

permite, în mod firesc, producerea umbrei.  Pe fundalul 

tradiţiei preromantice, umbra ar putea deveni marca unui trecut 

auroral pus în antiteză cu un prezent plasat sub semnul unei 

existenţe degradate, rătăcite în tumultul istoriei. Ca şi în 

Umbra lui Mircea. La Cozia, umbra ar putea fi echivalentul 

unei ―năluciri‖, unei ―fantome‖, condiţionată de un timp şi un 

spaţiu anume: „Peste unde şi-n tărie întunericul domneşte;/ 

Tot e groază şi tăcere…umbra intră în mormînt.” (Grigore 

Alexandrescu, 1967: 60).  

Pe de altă parte, sugestiile inconsistenţei, ale 

evanescenţei şi ale imposibilităţii de a imortaliza clipa – redate 

prin motivul ruinelor, respectiv al vechimii – pot trimite spre o 

utilizare a imaginii în spirit baroc. Umbra ar deveni, în acest 

context, reiterarea unor teme baroce ca: fugit irreparabile 

tempus şi vanitas vanitatum. De altfel, nuanţele baroce nu sînt 

total străine operei eminesciene, dacă ne gîndim la Umbra lui 

Istrate Dabija-Voievod , unde versuri precum: „Cum trece-n 

lume toată slava/ Ca şi un vis, ca spuma undei!” sau „Sic 
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transit gloria mundi!” par să reia sintagme ale literaturii 

române vechi: „Trec zilele ca umbra, ca umbra de vară/ Cele 

ce trec nu mai vin, nici se-ntorcu iară(…)/ Fum şi umbră sînt 

toate, visuri şi părere” ( Miron Costin 1958: 320).    
 Poemul dramatic Mureşanu pare, în mod surprizător, să nu opteze pentru nici una dintre aceste alternative. În variantele iniţiale, ―razele rare‖ ale galbenei lumini de lună străbat ―aerul de noapte”, urmînd, în mod firesc, să se ―reverse‖ asupra ―întregului plan‖ – după cum anunţase paratextul – şi, implicit, să creeze 

umbre. Însă aerul nopţii este de această dată ―puternic, rece, des‖, astfel 

încît umbra nu se mai poate forma. Ceaţa, sugerată de epitetele 

eminesciene, este în esenţă tot un corp, nu foarte dens, dar capabil să 

reflecte puternic lumina. În condiţii de ceaţă, umbra nu se mai produce, 

deoarece ceaţa însăşi devine un corp luminos ce reflectă lumina în toate 

direcţiile. În lipsa unei zone fără razele de lumină, umbra este absentă. 

      Motivul umbrei forţează limitele canonice stabilite de tradiţia 

literară anterioară şi devine proiecţia unor ipostaze imateriale, a unei 

existenţe care se sustrage clipei prezente, singura accesibilă fiinţei umane: 

„Patria vieţii e numai prezentul./ Clipa de faţă numa-n ea sîntem./ Sîntem 

în adevăr. – Iară trecutul/ Şi viitorul numai o gîndire-s”. 

 Fireşte că şi în Umbra lui Mircea. La Cozia  se poate vorbi despre umbră ca entitate imaterială, dar ceea ce diferă este elementul dublat de aceeastă proiecţie. Mircea reprezintă o ipostază umană, în timp ce la Eminescu umbra este ―aruncată‖ de ―cele viitoare‖ ―În atmosfera groasă a zilei cei de azi‖. Nu este, de altfel, 

singurul caz în care umbra este atribuită de Eminescu unei instanţe fără o 

consistenţă materială, imposibil de reprezentat din punct de vedere fizic. 

În S-a dus amorul, spre exemplu, umbra aparţine ―dulcilor poveşti‖: „Să 

mi să pară cum că creşti,/ De cum răsare luna,/ În  umbra dulcilor 

poveşti/ Din nopţi o mie una.‖ Chiar şi în forma finală a poemei dramatice 

Mureşanu umbra este a visului: „Să nu zic despre mine ce despre om s-a 

zis:/ Că-i visul unei umbre şi umbra unui vis!”. 

Demersul hermeneutic se complică, însă, în această situaţie. Dumitru 

Popovici, identifica în spatele ―umbrei‖ întreaga omenire, ―privită în 

generaţiile sale, în clasele sale sociale, în indivizii săi‖(Dumitru Popovici 

1968: 251). Tema reluată şi într-una dintre variantele poeziei Împărat şi 

proletar: Umbre pe pînza vremii, surprinde, de fapt, ―eterna neputinţă 

[umană] de a depăşi forma de umbră, de a prinde consistenţă reală‖. 

Importantă pentru lucrarea de faţă rămîne, totuşi, maniera extrem 

de subtilă prin care Mihai Eminescu forţează limitele canonice şi le 

depăşeşte. Are loc o dublă transgresie: pe de o parte, umanul, cu întreaga 

sa existenţă, se decorporalizează într-un ―vis‖, vis ce aparţine unei a doua 
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instanţe evanescente, umbra. Pe de altă parte, omul se dovedeşte a fi 

―umbra unui vis‖, urma intangibilă a unei năluciri. 

Omul este, în consecinţă, la rîndul său, ―o umbră‖. Dacă acceptăm 

această echivalenţă, o nouă problemă intervine în momentul în care şi alte 

instanţe, non-umane sau, cel mult, parţial umane sînt definite în mod 

similar: în Călin (file din poveste), zburătorul este ―o umbră fără de 

noroc‖, în timp ce în Zburătorul lui Heliade, el apărea ca un ―balaur de 

lumină‖; în Rime alegorice dematerializarea este reiterată: ―O umbră sînt 

din basme / Şi o fantasmă sînt între fantasme‖. Chiar şi ipostaza feminină 

din Mortua est se dezvăluie privirii ca un înger sau ca ―o umbră de-argint 

strălucită‖. Chipul care se va arată ulterior călugărului – poet din 

Mureşanu se va înfăţişa tot ―Ca pe o tablă neagră o umbră de argint‖, ca 

―umbră a cîntări-ţi, o slabă umbră – abia‖.  

Cu alte cuvinte, şi Chipul este o umbră, la fel ca zburătorul sau ca 

îngerul. Însă, este o umbră ― a cîntări-ţi‖, ―o slabă umbră‖. Natura deja 

inconsistentă a proiecţiei este amplificată de epitetul instabilităţii, al 

vulnerabilităţii: ―slabă‖. Totodată, cîntarea este cea care condiţionează 

existenţa acestei umbre. Versurile trimit spre textul Ondinei, unde 

―Răsună din Umbra cea mare / Cîntare‖. Nu voi insista asupara 

valenţelor simbolice ale cîntecului sau ale ―cîntării‖, (Ioana Em. Petrescu 

2005: 121-125). Mă voi limita doar la a sublinia valenţa ontologică a 

cîntecului. Lumea, pentru Eminescu, există prin gînd şi cîntare. ―Geniul 

luminii se desprinde din negura primordială cînd e atins de razele mari a 

gîndirii‖ (Ibidem: 45); fragmentul exprimă natura luminescentă a gîndirii: 

―raze mari‖.  

“Umbrele şi negurile eminesciene sînt pătrunse –în interpretarea 

Ioanei Em. Petrescu- de prezenţa latentă a luminii, care trăieşte în 

adîncurile lor, dîndu-le transparenţa aurorală a luminilor visate în preziua 

genezei‖ (Ibidem: 43). În aceeaşi direcţie, alţi cercetători consideră că 

―lumina pură şi întunericul pur sînt două viduri identice‖ (Victor Ieronim 

Stoichiţă 2000: 7). Fiecare umbră poartă, ascunsă în ea, o frîntură din 

lumina iniţială.  Nu sînt, aşadar, întîmplătoare cuvintele Chipului în 

Mureşanu: „ (…) fiinţa mea apare/ Şi-aruncă-i umbra tristă pe fruntea 

ta cea mare,/ Gîndirile-ţi măreţe în gîndul meu cuprind”. 

 Proiectarea umbrei pe frunte ar putea părea inexplicabilă, dacă am ignora această faptul că umbra nu este o categorie negativă, ci una indisolubil legată de lumină, avînd în vedere că ―Soarele sau Lumina sînt considerate epifanii ale Fiinţei.‖ (Mircea Eliade 1992: 255). Ca urmare, şi umbra ar aminti, indirect, de această 

epifanie, iar proiectarea ei pe frunte ar sugera simbolic o cunoaştere prin 



141 

iluminare. Ceea ce se dovedeşte, însă, mai puţin obişnuit este contextul 

formării umbrei. În imaginarul poetic eminescian, lumina lunii este cea 

care favorizează crearea umbrei, în timp ce „Într-o lume fără umbră e a 

soarelui cetate,/ Totul e lumină clară, radioasă voluptate". Chiar şi 

cazurile în care lumina solară produce umbra, soarele se transformă într-

un astru ―alb şi zîmbitor‖: „Zi ori noapte nu văzură  de cînd sînt pe-

această lume/ Luna sîntă, stele de-aur, soare alb şi zîmbitor/Pentru ei 

necunoscute-s.” (Memento Mori). 

Victor I. Stoichiţă,  în studiul său despre  istoria umbrei, remarcă 

faptul că ―umbra, sub semnul soarelui, desemnează un anumit moment şi 

nimic mai mult, spre deosebire de umbra nocturnă ce iese din ordinea 

naturală a timpului, oprind fluxul devenirii‖ (Victor Ieronim Stoichiţă 

2000: 18). Pe de altă parte, Dicţionarul de simboluri  subliniază că 

―lumina lunii nu este decît o reflectare a soarelui (…) luna este lipsită de 

lumină proprie‖ De aceea, ―lumina lunară, fiind reflectată, reprezintă 

cunoaşterea discursivă şi raţională‖ (Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant 

1999: 237-244). Cu alte cuvinte, numai această lumină ar putea să 

adăpostească meditaţia fiinţei umane, să potenţeze o ―gîndire‖ lucidă. 

Lumina solară reprezintă substanţa lumii, revelată în totalitatea ei. 

Dezvăluită fiinţei, ea este asimilată tot prin privire, însă nemediat. Ochiul 

care vede imaginea lumii, care o descoperă cu ajutorul unei lumini 

transmise treptat sub formă de raze, este în această situaţie nevoit să 

asimileze imediat şi integral esenţa lumii. Vederea care permite 

―înţelegerea lumii obiect, reconstituit prin mimesis‖ (Ioana Em. Petrescu 

1989: 17, 19), se transformă în viziune, sancţionată la nivel uman prin 

―actul simbolic al orbirii‖.  

Este semnificativ efortul ―gîndirii treze‖ de a rezona cu ―gîndirea 

divină‖(Ioana Em. Petrescu 2005: 126). Însă, trecerea de la o instanţă 

conştientă de sine şi de limitele sale la ―gîndirea nonfiinţată‖ este posibilă 

doar prin medierea unui al treilea element. În poemul Mureşanu, acesta 

este somnul. Ioana Em. Petrescu echivalează visul cu o ―gîndire 

fermecată‖, instituită prin descîntecul Regelui Somn: ―Lună, Soră! Pe-a 

lui frunte/ Stai şi farmecă gîndirea‖.  

Mai mult decît atît, simbolistica luminii dobîndeşte la Eminescu o 

funcţie centrală. Pornind de la monologul Geniului Luminii, Ioana Em. 

Petrescu identifică, la baza întregului cosmos, o structură luminiscentă: 
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―Eu vin din centrul lumii încununat cu sori‖. De aceea, domnia lui Satan 

este asociată unei lumi în care ―(…) cerul cu sorii lui decade‖, în care 

―Neantul se întinde‖ după ce sistemele solare au fost aruncate în chaos. 

―Surpatele lumine‖ cad pe rînd ―negre şi stinse‖. Însuşi soarele ―Atunci 

negreşte‖. Dar înnegrirea soarelui este, de fapt, la originea ei, tot 

rezultatul unei umbre, fiindcă, lăsînd la o parte subtratul simbolic, eclipsa 

solară nu este decît umbra Pîmîntului lăsată asupra astrului diurn.   

  În consecinţă, este evident că lumina este omniprezentă în opera 

eminesciană. Din acest motiv, Tudor Vianu îl numea pe Eminescu ―un 

pictor nu al formelor, ci un pictor al luminii‖ (Tudor Vianu 1930: 95). 

Lumina îşi manifestă prezenţa într-o serie de corporalizări, printre care: 

aştrii, gheaţa, marmora sau cristalul. ―Dar mai ales lumina se manifestă 

ca o corporalizare difuză, în consistenţa argintie a negurilor albe sau a 

umbrei‖ (Ioana Em. Petrescu 2005: 42). 

De fapt, motivul umbrei pare să oscileze în creaţia eminesciană 

între două zone însemnate: una a hiperprotecţiei sensului – umbra este 

adesea neagră, deasă, continuînd filonul tradiţional: „Într-o umbră 

neagră, deasă, ca un demon El veghează” (Înger şi demon) şi alta, a 

esenţei luminoase; umbra lui Dabija-Voievod este o ―umbră albă‖, în 

Mortua est!... sau în Miradoniz ea este ―argintie‖: „Te văd ca o umbră 

de-argint strălucită,/ Cu-aripi ridicate la ceruri pornită” (Mortua est!...), 

„Ea-ajunge în grădina ei de codri/ Şi rătăceşte, – o umbră argintie/ Şi 

luminoasă-n umbra lor cea neagră”, iar în Memento Mori umbra se lasă 

contaminată de cromatica spaţiului:  „Umbra verde claroscură/ Şi 

mirositorul aer, fluvii ce sclipinde cură/ În adîncile dumbrave printre 

ţărmii plin de flori”.  

Alternanţa continuă între aceste două extreme permite liricii 

eminesciene să se raporteze la orizontul de aşteptare al lectorilor săi 

printr-un joc aproape imperceptibil. Atît textele eminesciene publicate 

postum, la care cititorul contemporan lui Eminescu nu a avut acces, cît şi 

cele antume se situează sub semnul acestui joc. Familiarizat pînă la 

asumare necondiţionată cu recuzita motivelor romantice şi preromantice, 

cititorul  se lasă ademenit de clişeu şi observă abia spre final că re-

orientarea lecturii angajează textul într-un proces de subminare a 

convenţiilor. 
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Umbra încetează să mai funcţioneze strict ca marcă a unei treceri 

continue sau ca memento al unei iminente descompuneri în ruină. O dată 

cu poezia eminesciană, ea devine o prezenţă în sine, distinctă de obiectul 

pe care îl dublează. Din această cauză, umbra în poeziile lui Mihai 

Eminescu este în permanenţă ―aruncată‖ de lîngă obiectul de care este 

condiţionată. În Andrei Mureşanu, ―cele viitoare şi-aruncă umbra lor‖ 

spre prezent; în Memento Mori: „Lîngă foc străjerii-aruncă/ Pe pereţii 

suri de piatră umbra lor fantastic - lungă”, asemenea coloanelor 

castelului în care păşeşte Miradoniz: „În el. – Columnele-ard sub clara ei 

lumină/ Şi aruncă umbra una-ntr-alta”, în Mureşanu  Chipul ―şi-aruncă 

umbra-i tristă‖. 

Gestul ―aruncării‖ presupune o îndepărtare violentă şi voluntară. 

Umbra primeşte conotaţiile unei a doua naturi a fiinţelor şi a lucrurilor, 

care poate fi percepută individual. Voi da doar un exemplu: în Pierdută 

pentru mine, zîmbind prin lume treci! dorită este umbra şi nu femeia în 

sine: ―În veci dup-a ta umbră eu braţele să-ntind‖. Explicaţia poate fi 

aflată uşor, dacă acceptăm că ―funcţiunea primară a reprezentării bazată 

pe umbră este cea de suport mnemonetic: transformă absenţa în prezenţă‖ 

(Victor Ieronim Stoichiţă 2000: 13). Umbra transformă astfel absenţa 

luminii în prezenţă. Umbra fiecărui lucru sau fiecărei fiinţe este, de fapt, o 

reiterare a luminii pe care o ascunde în sine. Nu trebuie să surprindă, deci, 

că umbra eminesciană este o umbră care ―fulgerează de lumine‖ (Făt-

Frumos din Tei).  

Sesizăm, astfel, că în locul poeziei univoce şi uşor decriptabile, 

lirica eminesciană propune un text care pare mai degrabă să deschidă 

lectura spre ―un spaţiu de nerecunoaştere‖ (Laurent Jenny 1999: 58), decît 

să protejeze tema anunţată şi să asigure parcurgerea unui traseu 

recognoscibil. Motivul Umbrei părăseşte, prin poezia lui Eminescu, sfera 

trasată de tradiţia literară anterioară şi răpeşte cititorului confortul unei 

receptări neimplicate. Jocul cu recuzita motivelor preromantice şi re-

semnificarea lor nu este decît un aspect al discursului poetic eminescian,  

ce produce ―sincopa dintre ceea ce e împlinit şi ceea ce va să vină‖ 

(Ibidem). 
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NICOLETA REDINCIUC 

Anul IV, Iaşi 

 

Umbra în devenire  

  

 Pentru o argumentare a demersului hermeneutic 
 

„Textul nu este o carte 

cu un sens deja fixat, 

aşteptînd pur şi simplu 

să fie formulat, adică 

interpretat‖ 

                                                              J.M.REY 

 

Abordarea oricărui text literar impune aşezarea conştientă a 

cititorului în centrul problematicii lecturii, subordonată receptării poetice, 

în legătură cu care au fost emise multiple ipoteze, începînd cu reflecţiile 

teoretice asupra poeziei în filosofia antică. Nu pote fi riguros încadrată în 

limitele unei definiţii receptarea poetică datorită relaţiei emiţător-text-

receptor pe care o implică şi a deschiderii ample conferite de contactul 

receptorului cu textul, de aici  şi ipoteza relativă a infinităţii variantelor; 

întrucît e polisemantică, o operă se poate încărca de semnificaţie continuă, 

cu condiţia respectării nucleului semantic. În acest sens, interpretarea 

poemei postume Într-o lume de neguri... sub două aspecte: în limitele 

textului, ca „întreg de sine stătător‖ (cf. Paul Cornea 1998: 39) vorbind 

despre devenirea Fiinţei lumii şi prin stabilirea unei relaţii de 

intratextualitate, cu trimitere la ipostazele umbrei în întregul univers 

poetic, stă în legătură cu negarea intranzitivităţii cititorului
35

  şi cu 

asumarea funcţiei de re-scriere a textului de către receptor. 

                                                 
35

 Spre deosebire de Gerard Genette, care percepea textul ca pe o operă închisă şi 

identifica două moduri antitetice de lectură axate pe text ca obiect, respectiv subiect, 
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 Direcţiile pe care le vom stabili în vederea recuperării pertinente a 

sensului poeziei Într-o lume de neguri... sînt două: descoperirea sensului 

prin citirea semnelor deja existente în text şi construirea acestuia prin 

valorificarea „non-spusului‖ (cf. Ducrot
36

) din perspectiva receptorului 

producător de sens. Două atitudini similare se regăsesc şi în textele 

eminesciene: încrederea în litera textului, exprimată în Lectură ( ―Şi cred 

pe înţeleptul/ Ce-l văd că-n carte zice/ Că-n lume nu-i ferice, / Că-s toate 

năluciri‖) şi transcenderea acestuia în vederea întemeierii unei lumi 

poetice noi: „Cine ştie- gîndi Dionis- dacă în cartea asta nu e semnul ce-i 

în stare a  te transpune în adîncimile sufleteşti, în lumi care se formează 

aievea aşa cum le doreşti, în spaţii iluminate de un albastru splendid, 

umed şi curgător.‖( Sărmanul Dionis) 

 Avînd în vedere  justificarea în plan teoretic a demersului 

hermeneutic, cu susţinere chiar în textul poetic eminescian, abordarea 

textului la cele două nivele (micro şi macrotextual) devine posibilă. 

 

 

 

Fiinţa lumii - din negură spre lumină 

 

    Într-o lume de neguri... dezvoltă ideea existenţei pregenezice a 

umbrei; imagine a lucrurilor trecătoare, ireale, schimbătoare, în concepţia 

curentă, umbra capătă substanţă şi valenţe noi în metafizică. Echivalînd în 

fenomenal cu „ceea ce se opune luminii‖( Jean Chevalier: 403), în lumea 

instituită de Eminescu lumina şi umbra sînt consubstanţiale( „Alături c-o 

umbră lumina răsare/ Alături c-un nor‖- Andrei Mureşanu.Tablou 

dramatic), consubstanţialitate potenţată de construcţia oximoronică 

„luminoasa umbră‖.Incongruenţa semantică dezvoltînd un înalt grad de 

poeticitate, „luminoasa umbră‖ motivează statutul de fals oximoron prin 

trimiterea la două principii: al creativităţii şi al divinităţii. 

                                                                                                                         
Roland Barthes vede în cititor nu doar un consumator, ci şi un producător de sens; 

destinatarul, în concepţia sa, acţionează pentru a disemina textul originar. În aceeaşi 

măsură, Julia Kristeva acordă un rol major receptorului textului care realizează 

expansiunea procesului de semioză a operei prin „destructurări semiologice‖. 
36

 apud. Maria Corti 1981: 49. 
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 Situată ostentativ într-o nedeterminare spaţio-temporală, umbra e 

parte din haosul preexistent şi în ea există latent lumina. Constantă a 

poeziei eminesciene, lumina, ca realitate dintîi, pătrunde în miezul 

întunericului şi „descătuşează viaţa din sămînţa pe care o ascunde în viaţa 

ei inertă‖(Rosa Del Conte 1990: 238), relevîndu-se şi ca realitate ultimă a 

lumii: „Că tot ce naşte-n univers/ Aceea şi declină/ De-ar înceta totul în 

mers/ S-ar naşte lumina, lumină‖(La steaua)
37

. În consecinţă, lumina nu 

e doar un element pictural, ci poate exprima însăşi esenţa lucrurilor, 

determinînd două moduri de creaţie: creaţia originară din haosul 

primordial ilustrată în Scrisoarea I  şi creaţia poetică: „Priveliştile 

sclipitoare,/ Ce-n repezi şiruri se diştern,/ Repaosă nestrămutate/ Sub 

raza gîndului etern‖(Cu mîne zilele-ţi adaogi...). 

Ca orice creaţie eminesciană, Într-o lume de neguri... este guvernată de 

principiul mişcării, cu funcţie metamorfotică, de unde şi posibilitatea de a 

citi versurile potrivit unui demers al prefacerii umbrei. 

 Negura, umbra şi lumina interrelaţionează cu gîndirea, condiţie de 

întemeiere şi existenţă a lumilor, prin acţiunea căreia iau naştere trei 

elemente fundamentale şi semnificative pentru interpretarea creaţiei 

eminesciene. Astfel, lumina cu existenţă latentă provoacă apariţia gîndirii, 

care, pătrunzînd „negurile albe‖ dă naştere „razei‖ - alt mod de a fi al 

luminii, „arcului albastru‖, simbol al perfecţiunii şi dezmărginirii şi 

„fluviului‖ ca element primordial, dar şi ca imagine a sacrului etern, a 

permanentei curgeri: „Căci a noastre vieţi cu toate sînt ca undele ce 

curg,/ Vecinic este numai rîul,  rîul este Demiurg‖ – (Scrisoarea IV ). 

 Revenind la principiul divinităţii, înglobat de „luminoasa umbră‖, 

precizăm că această consideraţie se legitimează prin raportarea la două 

surse. Prin excludere, numai ceea ce transcende individul stă în lumină: 

„...spuneţi că-i omul o lumină/ Pe lumea asta plină de-amaruri şi de 

chin?/ Nici o scînteie-ntr-însul nu-i candidă şi plină,/ Murdară este raza-i 

ca globul cel de tină‖ (Împărat şi proletar). De asemenea, reprezentările 

iconice ale sfinţilor (purtători de aureolă) ar fi comparabile cu o umbră 

luminoasă din perspectiva tainei şi a sfinţeniei pe care o implică cel 

venerat. Motivul umbrei de substanţă sacră, în textul biblic, relevă aceeaşi 

semnificaţie a prezenţei divinului(=luminii) dincolo de întunericul 

                                                 
37

 Variantă din M. Eminescu, Opere, vol.III, p. 324. 
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aparent: „Vorbind El [Isus] încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei şi 

iată glas din nor zicînd:<Acesta este Fiul Meu Cel iubit , în care am 

binevoit; pe Acesta ascultaţi-L>‖ (Evanghelia după Matei 17, 5) , aceasta 

fiind un simbol al sacralităţii: „Şi S-a schimbat la faţă înaintea lor şi a 

strălucit ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca 

lumina‖(Evanghelia după Matei 17, 2). 

 Dacă la începutul poeziei, lumina exista latent în umbră, ea se 

arată ulterior în  rază pentru ca în final să atingă deplinătatea manifestării 

ca geniu de lumină. Aşadar, umbra cunoaşte multiple ipostaze de la 

negură la geniul luminii, desfăşurîndu-se între haosul primordial şi 

cosmosul pe care îl înfiinţează. Zburînd „nainte, înainte‖, Fiinţa lumii ca 

manifestare suferă un proces de transformare , ca în Andrei 

Mureşanu.Tablou dramatic: „...din umbră- Lumina- eu apar [...]/ Din 

caosul ce fierbe întunecos şi mare,/Cu raza-ntîi atinge a geniilor 

munţi/.../Şi-apoi abia la lume s-arată zîmbitoare,/O maiestate mîndră în 

car de foc...un soare!‖. 

Ideea devenirii se dezvoltă atît în plan semantic prin deschiderea 

textului cu verbul „trăieşte‖ presupunînd trăsăturile semantice 

‗statornicie‟, „procesualitate‟, cît şi în plan morfologic prin prezentul 

pantemporal al verbului acoperind cele trei perspective temporale. 

Repetiţiile adverbiale „încet-încet‖, „nainte, înainte‖ stau în legătură cu 

principiul mişcării şi dezvoltă nu atît un univers semantic dinamizant, cît 

ilustreză imaginea începuturilor al căror act creator e supus puterii 

timpului nedefinit. Ieşirea din cadrul poeziei a „geniului de lumină‖ se 

realizează tot sub iluzia continuităţii („Rîului de-aer albastru,/ Ce de cale 

îi serveşte/ Mîndrului geniu şi nalt/ Al luminei‖) poezia definind 

principiul creativităţii umane, aşa cum lumea e rezultat al creativităţii 

divine. 

 Cele trei aspecte semnificative pe care le implică umbra ca 

existenţă pregenezică în mişcare (haosul primordial, problema formei, 

prin dezvoltarea unei adevărate simbolistici a „creţilor‖ şi devenirea) 

permit interpretarea  textului din perspectiva relaţiei de intratextualitate. 

 

Într-o lume de neguri... şi jocurile umbrei 
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 Prefacerile umbrei de la începutul absolut pînă la forme 

umanizante, precum şi multiple valenţe cu care se încarcă aceasta în 

imaginarul eminescian stau în legătură cu dispunerea poeziilor sale în 

acelaşi plan tematologic, într-o succesiune deloc hazardată, Scrisoarea I, 

Sărmanul Dionis, Gemenii, Într-o lume de neguri..., constituind nucleul 

şi sursa dezvoltării celorlalte.  

 Versurile de început ale postumei trimit direct la Scrisoarea I, 

care ipostaziază umbra ca formă primă de existenţă, consubstanţială 

haosului originar: „Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,/ Şi în 

sine împăcată stapînea eterna pace!...‖. Tabloul cosmogonic, conţinînd 

imaginea haosului ce a suferit o expansiune considerabilă faţă de concisa 

„negură‖ înregistrează aceeaşi evoluţie de la întuneric la lumină, 

adăugînd imaginea întunecat-apocaliptică din final: „Cum s-o stinge, totul 

piere, ca o umbră-n întuneric,/ Căci e vis al nefiinţei universul cel 

himeric‖. În legătură cu această circularitate vizibilă în Scrisoarea I, 

Ecaterina Mihăilă observa: „Cu ajutorul unei serii semantice de tipul 

întuneric, negură, noapte, umbră se reprezintă stadiul primar al 

nemişcării moleculare, urmat apoi de un altul al arderilor şi luminozităţii: 

roiuri luminoase, izvorînd din infinit, după cum o altă serie semantică: 

himeric, suspendat, vis, spumă, pulbere exprimă efemeritatea şi 

evanescenţa alcătuirilor galactice‖ (Ecaterina Mihăilă 1980: 37-38), cea 

mai importantă transformare fiind determinată de mişcare. Asistăm la 

autogeneza universului prin mişcare, aşa cum universul negurilor se 

transformă prin gîndire şi lumină în Într-o lume de neguri....Fiorul 

cosmogonic pătrunde ambele poezii, căci „geneza nu e decît un răsărit al 

luminii eliberate de razele gîndirii din adîncimile negurilor albe‖(Ioana 

Em. Petrescu 2001: 25). 

 Prefigurarea formei prin simbolul „creţilor‖ şi cele două moduri de 

a fi, ca nivel de suprafaţă sau de adîncime, şi prin definirea acestora ca 

atribut al negurei, precum şi mărginirea ca neputinţă a depăşirii unor 

limite („Şi formează un arc albastru,/ Clar senin în jurul lui,/ Ce-a lui 

margini îşi găseşte/ Într-a negurilor creţi.‖) permit interpretarea părţii a 

doua a poeziei ca fragment oglindind nuvela fantastică Sărmanul Dionis. 

Umbra pregenezică dobîndeşte formă, apărînd sub forma „umbrei 

închegate‖, evoluţia acesteia fiind evidentă. Motivul umbrei nu este 

dezvoltat doar în registru grav, ci şi într-un registru ludic, ca în Umbra 
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mea, dialogul individului cu propria umbră şi tabloul realizat de acesta în 

cheie ironică sînt sugestive în sensul menţionat. 

Jocurile umbrei în Sărmanul Dionis participă la ambiguizarea 

textului: dublul uman cunoaşte o dublă ipostază: concretă şi  abstractă. 

Astfel, umbra e un dublu interiorizat al fiinţei umane: „Umbra lui îi 

şoptea în gînduri lungi tocmai ce voia el să i se răspundă‖, „partea 

eternă‖- dublul „părţii trecătoare‖. 

În contextul călătoriei personajelor în lună, umbra este expresia 

conştiinţei temporale a existenţei: „Eu, zise umbra încet, simt 

întunecîndu-se şi pierind conştiinţa eternităţii mele‖. Născîndu-se prin 

puterea cărţii lui Zoroastru, umbra este limitată tot de aceasta, aşa cum 

limitarea „arcului albastru‖ se găsea în „a negurilor creţi‖: „cînd umbra 

ta, ca umbră încă, va începe a vorbi, ea va fi atotştiutoare şi-ţi va spune 

tot ce trebuie să faci...Aceasta e o taină pe care nici eu n-o pricep şi se 

zice că unui om încredinţat despre fiinţa lui Dumnezeu nici nu-i poate 

veni în minte cugetul ascuns în această ciudată numărătoare. În zadar ţi-i 

întreba şi umbra...ea nu ştie nimic despre această taină‖. Dacă în Într-o 

lume de neguri... umbra era o mască a divinului, în nuvelă devine o 

treaptă intermediară între fiinţa umană şi sacralitate, adaptînd totodată 

atribute umane şi divine („dormeau pe pat‖, „acolo-s memoriile umbrei 

mele‖,  „avea ochi albaştri‖,  „surîdea ‖etc). 

 Umbrele îşi au originea „pe ceea lume‖, transcend fenomenalul; 

există o umbră însă care îngăduie apropierea de uman: tabloul reflectînd 

fizicul individului : „umbra din părete, care joacă un rol atît de mare, e 

portretul cu ochi albaştri‖. 

  Tabloul descriptiv ce reia aproape toate elementele din poezie 

vine să susţină asemănarea dintre ele: „O negură deasă, cenuşie şi 

sclipitoare ...apoi un cer de un etern şi albastru întuneric, cu stele moi de 

suflarea nopţii, cu nouri încreţiţi, cu aerul cald ...‖. 

 Calea deschisă „geniului luminii‖ echivalează la nivel 

macrotextual cu dobîndirea libertăţii de manifestare a umbrei sub diverse 

măşti, în cazul nostru marcînd grade de umanizare. 

 Gemenii constituie în această direcţie imaginea dublului ca 

alteritate materializată, mărginită la sfera umanului. Fiinţa umană 

perceputa ca „visul unei umbre şi umbra unui vis‖ nu se mai poate 

dispensa de cele două alter ego- uri decît cu preţul propriei vieţi; intrînd în 
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viaţă împreună,  gemenii sînt predestinaţi de a ieşi la fel, concepţia mitică 

legată de umbră jucînd rolul central
38

. Încercarea de dominare a propriei 

umbre, reflectată prin „tensiunea dramatică a unei uri implacabile ‖ (Rosa 

Del Conte 1990: 157) se finalizează cu eşecul fratelui nedemn. Finalul 

moralizator stă deci în relaţie cu concepţia mitică şi e prefigurat din 

primul tablou prin stabilirea identităţii celor doi concomitent cu 

evidenţierea dualitaţii spiritului : „Brigbelu ce cu Sarmis e frate mic de-a 

gemeni - / Ca umbra cu fiinţa sînt amîndoi asemeni‖. 

 Alegerea şi dispunerea de către noi, într-o anumită ordine, a 

creaţiilor eminesciene se motivează şi prin convenţia de coerenţă între 

titlu şi text care nu convine însă Scrisorii I, al cărei titlu trimite spre o 

realitate diferită de cea a textului. Neutralitatea titlului din perspectiva 

implicării umanului permite totuşi aşezarea poemului în punctul iniţial al 

şirului. Instituind o lume din haos, titlul Scrisoarea I reflectă forma cea 

mai abstractă de manifestare, excluzînd total prezenţa fiinţei umane.  

Prin titlu, ironic, Sărmanul Dionis vorbeşte de coexistenţa etern-

vremelnic, uman-divin în limitele aceluiaşi text prin asocierea numelui 

propriu ţinînd de metafizic: Dionis, cu banalul şi ironicul atribut uman cu 

conotaţii negative în viziunea cititorului naiv, dar cu conotaţii metafizice 

pentru cititorul avizat - „sărmanul‖.  

În aceeaşi măsură, Gemenii reflectă dependenţa umbră-om prin 

referire la un imaginar mitic şi prin conotaţiile implicate de gemenitate şi 

neputinţa unei ruperi ontologice. Alegerea titlului în urma unui lung 

proces de gestaţie participă la structurarea semantică a textului şi implicit 

la aşezarea lui in punctul maxim de umanizare a umbrei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Dans les histoires de Double, la mort du heros survient, par l‘assassinat de son 

deuxieme Moi, cela equivaut a un „suicide‖ avec destruction totale du Moi ou, en meme 

temps qu‘il detruit aussi le porteur spirituel de son immortalite (Otto Rank 1932: 96).   
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MARIA TROFIN 

Anul III, Chişinău    

Valenţe semiotice ale umbrei în lirica eminesciană 

 

Postulatul de bază al semioticii este inteligibilitatea şi 

descripibilitatea sensului (la antipodul impresionismului sau gustului pentru 

inefabil al anumitor estetici) : "Sans savoir quelquechose de plus sur la 

nature du sens, nous avons appris à connaître mieux où se manifeste-t-il et 

comment se transforme…Seulement une sémiotique des formes multiples 

sous lesquellele sens se présente et des ses moyens d‘existence, leur 

interprétation comme instances horizontales et niveaux verticaux de la 

signification, pourra constituer un langage que nous permettra de parler du 

sens, car la forme de la sémiotique n‘est une autre chose qu‘exactement le 

sens du sens."(A.J.Greimas 1975 :31-32) 

Altfel spus, demersul semiotic are în vedere descrierea condiţiilor de 

producere/ înţelegere a sensului prin studiul semnelor. 

Pornind de la acest concept, analiza valenţelor semiotice ale umbrei 

în lirica eminesciană oferă un vast domeniu de cercetere şi descoperire, 

pentru că estemul umbră constituie unul dintre elementele fundamentale ale 

imaginarului poetic romậnesc configurat de profilul discursului eminescian.  

În interpretarea semnului umbră, exegeza a identificat în lirica lui 

Eminescu, cel mai adesea, prezenţa sensului denotativ  - ‗lipsă de lumină, 

întunecime provocată de un corp opac, ce opreşte razele de lumină‟, ca în 

versurile : "Şi pe culmile de munte focuri au aprins străjerii; / Ca şi pete 

mari de aur‟n umbra văilor adậnci / Ele par suspine-n nouri..." (Memento 

Mori); umbra favorizează crearea  contrastului întuneric-lumină ( aceasta din 

urmă reprezentată  fiind de focul distrugător şi în acelaşi timp generator de 

umbră). Cu întrebuinţare similară, umbră se regăseşte în structura locuţiunii 

adjectivale fără umbră, care, prin structura ei negativă, dezvoltă sensul de 

‟pur, desăvîrşit‟: "Într-o lume fără umbră e a soarelui cetate..." (Memento 

Mori). Sensul de bază din perspectivă lingvistică: 'conturul întunecat al unei 

fiinţe sau al unui lucru proiectat pe o suprafaţă ( mai ) luminată': se află 

integrat într-o dezvoltare semantică, cu întrebări încărcate de mister în raport 

cu fenomenul trecerii: "Dar deşi...luna trece, /Arătarea-i luminată / Nici o 

umbră ea nu face..."(Miron şi frumoasa fără corp). Semnificaţia de 

'întuneric, întunecime, obscuritate':"O, primeşte-mă în braţe!/ Umbra nopţii 
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mă îngheaţă..." (Peste codri sta cetatea) poate determina generarea  sensului 

figurat de 'stare de tristeţe, îngîndurare' etc., reflectată pe chipul uman: "Sub 

umerii-unei feţe ca marmura de rece / Sînt umbrele-ntristării, ce-adînci l-

arată slab..." (Codru şi salon) 

Aria semantică a termenului umbră cuprinde, la un alt nivel (descris 

de anumite credinţe sau propriu lumilor din basme) sensurile:‘duh al unui om 

mort sau fiinţă supranaturală, fantomatică , stafie, fantomă, nălucă‟: "Sub 

mine-aud un glas ce sună, / Un glas adînc, zicînd: ,,Mi-e sete ”. / Şi văd 

ieşind o umbră albă..."(Umbra lui Istrate Dabija-Voievod), precum şi sensul 

de ‟părere, aparenţă, iluzie‟, care situează lumea între a fi şi a părea: "Răsai 

tu, lună-n cer, şi fă din vis viaţă, din umbră adevăr..."(Mureşanu). 

Pentru a urmări modul specific în care dezvoltă Eminescu  cîmpul 

semiotic al umbrei, luăm spre cercetare şi analiză trei poeme: Înger şi 

demon, Povestea magului călător în stele şi Scrisoarea III. Aceste creaţii 

oferă posibilitatea identificării a trei centri esenţiali de emergenţă romantică: 

preromantism (Înger şi demon), highromantism (Povestea magului călător 

în stele) şi postromantism (Scrisoarea III). 

În poemul Înger şi demon, semnul spaţial al incipitului ţine de 

imaginea unei biserici întunecoase, unde, "poetul contemplă de la distanţă o 

copilă îngenunchiată, care se cufundă în rugăciuni. El însuşi nu-i decît un 

demon, sufletul său  este un suflet apostat.Tînăra fată, dimpotrivă, se 

aseamănă unui înger.‖ (Al.Guillermou 1977:114-115). Pentru  perceperea  

semiotică a noţiunilor de ‘demon‘ şi ‘înger‘, analiza motivului umbrei  

devine indispensabilă, sugerată fiind atît de indisolubilitatea reprezentărilor 

acestora de ‘umbră‘, cît şi de contextul propriu-zis al poemului Înger şi 

demon. În acest sens,se pot identifica vizibile tangenţe între aria semantică a 

cuvîntului umbră şi semiotica noţiunii de ‘demon‘: "Cufundat în întuneric, 

lîng-o cruce mărmurită,/ Într-o umbră neagră, deasă, ca un demon el 

veghează. De aceea, şi caracterizarea umbrei fetei nu este altceva decît o 

modalitate indirectă  de definire a fetei însăşi; apropiind-o de imaginea unui 

înger, poetul recurge la invocarea acestuia prin intermediul umbrei: "Dar ce 

văd: pe-a umbrei tale umerii vii ce se întinde?/ Două umbre de aripe ce se 

mişcă tremurînde,  / Două aripe de umbră către ceruri ridicate. / O, nu-i 

umbra ei aceea – este îngerul-i de pază; /(...)/ Dar de-i umbra ei aceea, 

atunci Ea un înger este." În acest sens, devine foarte interesantă afirmaţia 

exegetului Al.Guillermou: ,,Tînăra fată [...] se aseamănă unui înger. Ce-i 

lipseşte pentru a fi cu adevărat înger? Aripi. Dar iată că tocmai îi apar două 

umbre deasupra umerilor. Sînt aripile îngerului său păzitor, probabil, dar pot 
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fi şi ale sale proprii: singuri pereţii bisericii le văd, însă le ţin departe de 

privirea umană a demonului, care nu le poate distinge decît umbra.‖ 

(Al.Guillermou 1977:115) 

Poemul Povestea magului călător în stele face dovada unor 

preocupări  eminesciene pentru tablouri de vastă respiraţie romantică, fiind 

conceput în cheia unui basm filosofic, structurat epic pe schema arhetipală a 

parcurgerii unui traseu iniţiatic. Eroul liric porneşte, în perfect acord cu 

tiparul arhetipal, pe căile lumii, escaladînd un munte unde stă magul. Acesta 

îi dă  drept călăuză pe Somnul-înger, a cărui primă apariţie  a fost – în vis - 

umbră: "Văzînd umbra albă pe negrul părete / Din tron împăratul 

genunchie uimit, / În vis umbra rîde - şi lungile-i plete / Ca aurul blonde se 

las răschiete". "Identitatea" umbrei îi este revelată feciorului de împărat de 

bătrînul mag: "E somnul – bătrînu-n ureche îi spune..", după ce bea din cupa  

"cu cifre de maur" pe "margini de aur" – la îndemnul magului: "Bea – zice – 

atunci somnul din muri se coboară / Şi ochii-ţi sărută cu dulce surîs; / Atunci 

tu grumazu-i cu braţu-nconjoară, / El aripa lui şi-o ridică şi zboară, / Te duce 

cu dînsul în lumea de vis" , umbra devine Somnul, feciorul de împărat 

adoarme şi intră în etapa esenţială a călătoriei sale iniţiatice:"Şi junele bea şi 

adoarme El braţul şi-ntinde şi-nlănţuie-ndată / A umbrei  dulci umeri şi 

netezi...Umflată/El simte aripa că-n sus a pornit.//Pe umerii umbrei el 

fruntea şi-o lasă / Şi-aude suflarea-i cea caldă bătînd / Şi dus el se simte în 

lumi luminoase, / În corure sfinte, prin stele-auroase / Aude cum sună aripa 

de-argint." 

În următorul plan  al poemului, Fiinţa din feciorul-de-împărat-fără-

stea  trece într-un alt avatar, cel al călugărului-poet de la marginea mării. Şi 

în acest context apare simbolul umbrei – călugărul, imagine a poetului orfic, 

"cheamă cu cîntarea-i o umbră ce-a visat – dar nu mai este vorba, de aceeaşi 

înfăţişare a umbrei îngerului-somn, ci de un frumos chip: "Părea c-

aşteaptă-n aer pe umbra lui iubită / S-o vadă, astfel ochiu-i ţintea întunecos" 

chip cu formă de înger cu aripi albe, care apare ca răspuns la cîntarea lui:"Şi 

cînt...// Ea prinde chip şi formă, o formă diafanină, / Înger cu aripi albe, ca 

marmura de pal."  

Foarte interesantă ni se prezintă, în acest sens, accepţiunea semnului 

poetic  umbră din acest context, formulată de Maria Şleahtiţchi : „În 

propriile cercuri ale izvorîrii, Feciorul-de-împărat-Călugăr va descoperi, 

narcisistic, o nouă proiecţie a sa, un alter ego. Umbra ce-a visat este o 

mărturie a iniţierii în adîncurile lumii interioare...De o frumuseţe angelică, 

această umbră e partea lui de androgin, o proiecţie a gîndirii poetului , pe 
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care psihanaliştii au găsit-o firească, de vreme ce în fiecare individ există 

imaginea ideală a femeii (respectiv a bărbatului).‖( M.Şleahtiţchi 2002 :26). 

 În Scrisoarea III, în prima secvenţă este reprezentat visul imperial pe 

care îl are sultanul Osman. În contextul descifrării semnificaţiilor multiple 

ale acestui vis, o importanţă deosebită are valorificarea umbrei pe fondul 

dezvoltării imaginii simbolice a unui copac ce creşte într-o clipă, ca în 

veacuri, răsfirîndu şi ramurile peste lume, peste mare; valoarea semiotico-

artistică a simbolului copacului constă în umbra sa, motiv crucial în sensul 

descifrării trăirilor exprimate în visul sultanului: "Iar din inima lui simte un 

copac cum că răsare/(...)/ Umbra lui cea uriaşă orizonul îl cuprinde..." sau: 

"Iar în patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari, / Atlasul, Caucazul, 

Taurul şi Balcanii seculari;/Vede Eufratul şi Tigris, Nilul, Dunărea bătrînă - 

/ Umbra arborelui falnic peste toate e stăpînă." 

În secvenţa a doua a poemului, în momentul intrării pe pămînturile  

Dunării bătrîne, Sultanul  îşi vede visul aproape realizat, umbra copacului 

fiind reprezentarea metaforică a dominaţiei otomane în lume, iar lărgirea 

acesteia în spaţiu corespunzînd expansiunii teritoriale a Imperiului Otoman 

în urma cuceririlor: "Toate se întind nainte-i... ca pe-un uriaş -covor, / Vede 

ţară lîngă ţară şi popor lîngă popor,/ Ca prin neguri alburie se strevăd  şi se 

prefac/ În întinsă-mpărăţie sub o umbră de copac... 

Interpretarea şi numai a unora dintre valenţele semantice ale 

semnului poetic umbră permit concluzia că există deosebiri semnificative 

din această perspectivă nu numai între Eminescu şi preromantici, dar şi între 

poetica eminesciană şi poetica romantică. 
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IRINA PÎNZARI 

Anul III,Bălţi 

 

Umbra, între geneză şi stingere 

 
 Referindu-ne la viziunea cosmogonica a hinduismului tîrziu, 

valorificată de Kant (şi nu numai), ulterior împărtăşită de M. Eminescu, 

lesne vom putea reconstitui imaginea metafizică a existenţei în general. 

„Procesul universal este instabil, afirmă Heinrich Zimmer, nu există nimic 

static, ci numai fluxul unui proces implacabil, în care totul ia naştere, 

creşte, decade, piere…‖ (Heinrich Zimmer 1994: 126). Urmărirea gîndirii 

poetice din această perspectivă presupune imanente referiri la conceptele 

de transcendenţă, metamorfoză, germinaţie, degradare. Cînd luăm în 

discuţie conceptele de geneză şi stingere, ni se impune în creaţia 

eminesciană  unul din elementele constitutive de bază: umbra. 

      Simbioza dintre lumină şi întuneric, „umbră tragică peste un tărîm 

de palori‖ (Ion Negoiţescu 1995: 20), element al formelor difuze şi 

nedesluşite ale aparenţelor, treaptă de accedere spre mister, domă, spaţiu 

de izolare a eului romantic, ipostază a alterităţii, esenţă perenă a fiinţei, 

formă reflectată, imaginea umbrei este laitmotivul operei lui Eminescu  

(Dumitru Irimia 2002: 369-371).  

      Umbra este elementul cosmogonic care participă la facerea şi 

desfacerea universului şi a fiinţei umane. Semnificaţia cosmogonică a 

arhetipului umbrei a fost surprinsă de romantici. „Fiind atent asupra 

procesului universal, afirmă G. Călinescu, […] romanticul include 

viziunea lumii intre doi poli, geneza si stingerea, distribuind elementele, 

evolutiv şi involutiv, în perspectiva a doua mari decoruri: fundul 

cosmogonic şi cel eschatologic. Materia însăşi este examinată în fierberea 

ei în aceste doua direcţii, în mişcarea de organizare si dezorganizare‖ 

(G.Călinescu 1993: 75). 

       În lumile pe care le întemeiază  Eminescu umbra este atît un 

coagulant cît şi un element dizolvant, pe care le-am reprezentat într-o 

schemă, din care vom putea urmări „tehnica umbrei eminesciene‖, cum o 

vom numi convenţional. Umbra este un flux de particule, încărcate cu 
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spirit cosmic, al căror izvor este lumina (acest spirit există în toate 

corpurile create, poetul nefiind străin ideii de panteism). Mişcarea 

convexă a particulelor încărcate pozitiv este de fapt o umbră a creaţiei 

divine; or, facerea va fi întotdeauna învăluită în taina demiurgului 

suprem. 

 

 
        Geneza/lumina                                                          Stingere/ haos                                                                                       

                    lunii 

 
                         Materie (corp) 

 

 

 

 
                                             Durata vieţii 

                                              clipa 

 

   

 
 
 

Astfel, oamenii „operează doar cu umbre‖. Cu toate acestea,  elanul 

romanticului de a atinge prin cugetdivinitatea nu slăbeşte: „…Apari tu 

lună-n cer/ Şi fă din vis viaţă, din umbre adevăr‖ (Mureşanu). 

Convergînd şi îngroşîndu-se, umbrele solidifică materia, corpul, 

fiinţa, chiar dacă durata existenţei acestora din urmă este asemenea clipei. 

Evoluţia/ involuţia ulterioară sînt congruente ideii decadentiste, conform 

căreia orice materie cunoaşte trei faze: naşterea, împlinirea totală şi 

moartea, sub moarte subînţelegîndu-se dispersarea materiei, mişcarea 

concavă, opacă, de nepătruns, ca şi cea a umbrei: „O, umbră dulce, vino 

mai aproape-/ Să simt plutind deasupra-mi geniul morţii/ Cu aripi negre, 

umede pleoape” (Oricîte stele…). 
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     Universul eminescian are o construcţie ―selenocentrică‖. „Dacă 

lumina solară obligă la o percepţie de tip obiectiv, cea selenară se bazează  

pe o percepţie de tip asociativ, caracterizată prin interioritate, schimbînd 

forma obiectului, culoarea, dimensiunea, materialitatea.‖(Noemi Bomher 

1997: 40). Obsesia lui  Eminescu pentru ―tainica regina nopţii‖ nu este 

arbitrară, nemotivată, iar în legătură cu umbra, efect direct al luminii, 

alegerea poate fi explicată prin faptul că lumina selenară generează 

himerele, lumea misterelor, a formelor dizolvate, în fine a umbrelor. Luna 

în formă de lentilă, cum vedem în schemă, îşi focalizează razele asupra 

corpului facîndu-l cu atît mai misterios cu cît abia i se pot observa 

contururile vagi (dar contururile se observă totuşi). Adică lumina lunii, 

contrar celei solare, are tendinţa de a îngroşa neclarul prin însăşi 

atmosfera tainică nocturnă. Astfel, avem de-a face cu  o lume a 

aparenţelor, care se formează în urma îngroşării umbrelor. Totul există în 

şi prin umbră, pînă cînd răsare soarele, care produce „umbre diurne‖. 

Semnificaţia nuanţelor umbrei era ştiută încă de vechii druizi (umbre 

produse de pietre plasate în cerc cîte 12)
39

. Nu este acelaşi lucru dacă 

umbra este produsă de soare în octombrie, în iulie sau în august. Astfel, 

una din însărcinările principale ale druizilor era de a percepe calitatea 

umbrei, cercetînd interdependenţa dintre cele care se află pe pămînt şi 

ceea ce se revarsă din cer, adică descifrînd cosmosul. La fel şi M. 

Eminescu face distincţie între nuanţele umbrei, fiecare cu încărcătura sa 

semantică. Culoarea animată a umbrei, spre exemplu, anunţă instalarea 

misterului: „Cu-ncetu-nserează şi stele izvorăsc […]/ Diamant e în aer, în 

codri miros/ Şi umbră adînc viorie…‖ (Eco). 

Iar dacă silueta nedesluşită face parte din sfera amintirilor sau chiar 

nălucirilor dulci-mingîioase, ea va căpăta culoarea viu-sclipitoare: „Ea 

ajunge în grădina ei de codri/ Şi rătăceşte, - o umbră argintie/ Şi 

luminoasă-n, umbra lor cea neagra‖(Miradoniz). 

Culoarea sumbră se asociază gîndurilor sinistre: „Să fie neagră umbra în 

care-oi fi pierit…‖(Despărţire) 

 Am putea invoca de asemenea şi ―umbra clar obscură‖ şi ―umbra-

n lumină-nmuiată‖ şi ‖umbra de roşeaţă‖ etc.  Astfel, lesne ne putem da 

                                                 
39

 Se au în vedere construcţiile de piatră ale druizilor din localitatea Penmaenmawr, în 

Wels, cu ajutorul cărora se stabilea vremea muncilor agricole. 
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seama că există o corelaţie poetică între imagemele lună/umbră (cf. Mihai 

Cimpoi 2003). Diversele obiecte reţin numai partea fizică a razelor de 

lună, făcînd ca în spatele lor să fie umbra; partea spirituală pătrunde prin 

ele. 

      Ştim că dacă plantele ar fi supuse numai influenţei solare, ar creşte 

la nesfîrşit. Soarele dă o anumită viaţă luxuriantă, plină de vitalitate, însă 

„măsura normalităţii‖ este impusă de influenţele lunare, care amortizează 

materialitatea, generînd lumea umbrelor. Cu atît mai mult cu cît razele 

solare directe sufocă, mistuie, ard aducînd saturaţie doar de natură fizico-

biologică, celei reflexive, ideatice revenindu-i noaptea: ―Iară pe marginea 

mîndrei grădini înălţată-i în huciuri/ Viţa de vie cu frunza întoarsă ce 

umbră doreşte…” (Dacă treci rîul Selenei). 

Analizînd exemplele citate, distingem în lirica eminesciană trei faze ale 

umbrei: (a) umbra genetică, generatoare a vieţii,  (b) umbra desfacerii 

(sau a distrugerii) şi (c) umbra stagnării, a cărei durată, deşi echivalentă 

cu clipa, relevă starea reală a existenţei. 

    Umbra genetică sau germinală este de fapt materia constructivă a 

lucrurilor şi fiinţelor în universul imaginarului eminescian. Umbrele 

amorfe converg spre o formă a existenţei, fiind dirijate de spiritul suprem, 

spiritul cosmosului şi, desigur, fecundarea are loc sub semnul lunii (de 

cele mai multe ori) sau cel puţin al aparenţei, al visului. Cînd M. 

Eminescu doreşte să surprindă geneza-genezelor, el scrie: ―Într-o lume de 

neguri/ Trăieşte luminoasa umbră‖ (Într-o lume de neguri). Umbra va 

duce germenele cunoaşterii şi a formei prime spre dezvoltarea şi 

împlinirea totală a acesteia: ―Astfel adesea mă găsea veghind,/ Nori 

străbătea o umbră de argint‖ (Aveam o muză). Din umbre se încheagă şi 

fiinţa iubită: ―Cînd iată o femeie mai albă ca omătul,/ Ieşind încet din 

umbră, o-ntoarce de-a-ndărătul. Umbra este şi metaforă a artei picturale: 

―Cu umbre moi a gîndurilor sale/ Un pictor a-nflorit plafondul, murii...”.  

 În ceea ce priveşte umbra desfacerii, observăm o mişcare inversă, 

de descarnare şi descompunere a materiei, surprinzînd faza de tranziţie de 

la întreg la nimic, prin năluci şi umbre. În această privinţă Constantin 

Ciopraga menţiona: ‖Descorporalizarea exercită un farmec perpetuu […]. 

Un balans continuu între masificare şi diafanizare traduce, în fond, 

dinamica relaţiei materie-spirit, iar cîntul asociat razei, sfîrşeşte prin a 

dezarticula corporalitatea şi a o înlocui cu năluci: ―Avem clipa avem raza, 
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care tot mai ţine încă.../ Cum s-o stinge totul piere, ca o umbră-n 

întuneric” (Constantin Ciopraga 1990: 114). Dramele stingerii cuprind 

toate sferele de existenţă, începînd de la nivelul prim al interiorului şi al 

eului liric: “Simţi-o-voi odată umbrind mormîntul meu,/  Mereu va  creşte 

umbra, eu voi dormi mereu‖. 

 La nivelul doi, umbra anihilează sensul vieţii: ―Dar de-ale vieţii 

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

(Melancolie). Pentru romanticul Eminescu şi dominaţia duşmanilor se 

înscrie în formula alegorică a umbrei, care tiranizează, dizolvă conştiinţa 

naţională, pentru a înăbuşi creşterea oricărui vlăstar verde românesc: ―Iar 

din inima lui simte un copac cum că răsare…/ Umbra arborelui falnic 

peste toate e stăpîn." (Scrisoarea III). Şi în fine însăşi orînduirea acestei 

lumi, mişcarea iluzorie spre progres, totul va fi înghiţit de umbră: 

―Viitorul gol, nimica şi umbra unei umbre‖ (Confesiune). 

 Constantin Ciopraga menţiona: „Un Eminescu al umbrelor deschis 

reculegerii - ca toţi romanticii- alternează cu un zelator al luminii, şi în 

funcţie de asemenea alterităţi omul de penumbre rememorează ori 

fantazează‖ (Ibidem: 173). „Alternanţa lumină-umbră, afirmă exegetul, 

dozaj plastic de intensităţi variabile favorizează perceperea mai vie a 

reliefurilor schimbătoare, ducînd finalmente la imersiuni în fantastic, 

inclusiv la reconstrucţia perpetuă a lumii‖ (Ibidem: 173). Întreg universul 

existenţial din lirica lui M.Eminescu este doar o probabilitate care poate fi 

surprinsă prin siluete la fel de probabile, care se văd, dar nu pot fi pipăite, 

printr-un cuvînt- umbre.: 

 Vorbind în general despre umbra stagnării, cum convenţional vom 

numi durata de existenţă terestră (―…O umbră sînt din basme / Şi o 

fantasmă sînt între fantasme― - Rime alegorice), vom invoca sinonimia 

poetică cu imaginea biblică a ceţii :‖Pe cînd voi nu ştiţi ce va fi cu viaţa 

voastră mîine. Fiindcă sînteţi ceaţă, apărută pentru puţin  pentru ca apoi să 

dispară‖. (Iacov  4: 14). Poetul romantic are sentimentul înstrăinării şi 

nerealizării idealului erotic, care se mistuie în timp: ―În veci după-a ta 

umbră eu braţele să-ntind/ De-a genelor mişcare nădejdea să mi-o 

prind‖. Umbra apariţiei feminine  îl iniţiază pe eul liric în misterele 

cosmice, iar spaţiile la fel de umbratice facilitează elanul erotic: ―În 

ploaia florilor de tei/  Să stăm în umbră singuri‖. 
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     În concluzie subliniem că M.Eminescu a fost preocupat de 

crearea unei cosmogonii inedite. În elanul de a atinge absolutul,  poetul 

cade pe urma ―unui nu ştiu ce şi nu ştiu cum― foarte vag, dar în esenţă 

care are ceva de spus. Exprimarea logosului suprem nu e posibilă decît 

prin aluzii, forme vagi dizolvate, căci în spatele lor nu se află certitudinea 

care le-ar da contururi concrete. La Eminescu această materie, esenţa 

tuturor lucrurilor este umbra, un simbol cumulativ din punct de vedere 

semantic, materia primă a existenţei şi inexistenţei în genere.   
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FLORINA FLOREA  

Anul  III, Timişoara 

 

 

Umbra – dimensiune semantică şi implicaţii 

existenţiale  

(între existenţă şi aparenţă) 

 
 

I. Consideraţii preliminare 

 

Dialectica umbrei între existenţă şi aparenţă din opera 

eminesciană este una din coordonatele esenţiale prin care fantasticul 

înscris în universul Romantismului, ca emergenţă a acestuia, se realizează 

„tocmai prin vis şi alte stări subiective.‖(Jean Chevalier şi Alain 

Gheerbrant 1995: 28). Conform opiniilor lui Roger Caillois şi Tzvetan 

Todorov, fantasticul nu ar constitui decît o ezitare în acceptarea 

supranaturalului şi în tentaţia găsirii unei explicări raţionale a acestuia. 

Cultul pentru fantastic ţine în acest caz de un program de factură 

anticlasicistă, şi anume Romantismul îndreptat spre formele de libertate a 

spiritului, ieşirii din timp, autodepăşirii, umbra  grefîndu-se acestui 

context. 

Pornind de la valenţele semantice ale umbrei reiterate în domeniile artei, 

şi mai ales în cel al literaturii, voi trasa cîteva linii privind dialectica 

lumină - umbră, voi explica mecanismul animizării umbrei şi relevanţa pe 

care o implică în scindarea eului şi a dedublării. 

În legătură cu implicaţiile pe care umbra le are în spaţiul 

existenţei, voi interpune fantasticul ca emergenţă a romantismului, 

deoarece acesta din urmă pledează pentru explorarea universului interior 

al eului, a dedublării parte-întreg ca alter ego prins în starea de avatar, 

respectiv arheu; voi încerca o explicitare a ―fiinţei numenale‖ a umbrei, 

pornind de la trei texte reprezentative pentru proza fantastică eminescienă 

-  Sărmanul Dionis, Umbra mea şi Avatarii faraonului Tlà, urmărind 

raportul în care umbra se situează între existenţă şi aparenţă. 
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II. Dimensiunea semantică 

 

Umbra ca reprezentare artistică 

În proza fantastică eminesciană, umbra aparţine categoriei  

artisticului, în măsura în care reuşeşte să complinească rolul descriptiv în 

delimitarea spaţiului fantastic, cu potenţa de a semnifica dincolo de 

cuvinte, dimensiunea simbolică şi inerenţa rolului de îmbogăţire stilistică 

a cadrului desfăşurător: ‖…umbra naltelor bolţi de frunze a grădinilor ―,  

―umbra se zugrăvea…ca un chip scris cu cărbune pe un linţoliu alb‖, 

―umbra trandafirilor ―, ―umbra umedă a columnelor‖, (Avatarii 

faraonului Tlà), umbra ―clară ca un portret zugrăvit în ulei―, ― 

umbroasele şi bălsămatele dumbrăvi ale umbrei‖(Umbra mea), acea 

„dulceaţă vînăt–albă ca şi marmura în umbră‖, ―umbră argintie cu faţa 

albă şi păr de aur‖ (Sărmanul Dionis). Se relevă aici pura funcţionalitate 

de a reprezenta un cadru specific preeminenţei fantasticului realizat în 

manieră proprie, unde natura este în deplină armonie  cu arderea sufletului 

romantic. 

 

Dialectica lumină-umbră/ arhetip 

Această dialectică se impune ca mecanism, generînd relaţia 

raţională: lumina fiind mod de perpetuare a umbrei, iar umbra neputînd 

exista decît în prezenţa luminii, acolo unde razele de lumină sînt 

întrerupte, rămîne o umbră, care în operele propuse spre analiză se înscrie 

în această dialectică prin faptul că „...lumina îşi manifestă prezenţa în 

nesfîrşite oglinzi acvatice, a privirilor, în sîmburele de foc al candelei, 

corporalitate difuză în consistenţa argintie a «negurilor albe» sau a 

«umbrei».‖ (Ioana Em. Petrescu  2005: 42). 

O primă observaţie pentru demonstrarea acestei dialectici este 

raportul de proporţionalitate directă dintre lumină şi umbră; cu cît lumina 

este mai mare, „lampa fîlfîia lungă ca şi cînd ar fi vrut s-ajungă tavanul‖, 

cu atît umbra era ―mare şi fantastică‖ (Sărmanul Dionis). 

Sursa predominantă a luminii în proza fantastică este  luna, iar, în 

absenţa ei,  umbra se proiectează la lumina unei lumînări sau a unei 

lămpi, astfel că în Sărmanul Dionis : “…umbra se desprinse încet şi se 

înălţă pe-o rază de lună....‖ , “…nu se mai văzu nici umbra din părete a 

portretului, nici  umbra înaltă a lui Dionis. El aprinse lumina‖; se 
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observă aici absenţa umbrei determinată de absenţa luminii, însă absenţa 

umbrei mai poate avea o cauză, şi aceea ar fi permeabilitatea absolută a 

trupului în faţa luminii, determinată de purificare sau de ieşirea în afara 

limitelor existenţei corporale (Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant 1995: 

404), fapt arătat chiar în textul Umbra mea: ”… merg pe luminatele 

strade, fără ca luna să îmi facă vo umbră pe ziduri, căci pe a mea o 

lăsasem acasă‖. Umbra, văzută ca entitate distinctă cu propriul său 

conţinut, purifică personajul tocmai prin absenţa sa. În nuvela Sărmanul 

Dionis, relevantă în infirmarea ideii de umbră ca acorporalitate şi 

consistenţă antropomorfă este detaşarea din planul fantastic al naraţiunii 

şi înscrierea în cel real, umbra devenind purtătoare a tot ceea ce e 

―vremelnic, fenomenal în făptura omenească‖ (Eugen Simion 1964: 113), 

de unde şi exclamaţia Mariei în momentul în care îşi părăseşte umbra: 

―O! ce liberă şi uşoară mă simt…nici o durere, nici o patimă în piept…‖, 

ea trăind sentimentul de elevaţie.  

Dan se desparte fără regret de fiinţa sa trecătoare; umbra 

încorporează aici existenţa în trup cu panoplia de conotaţii semantice a 

inconştientului colectiv, care după Jung este alcătuit din arhetipuri: 

anima, animus, arhetipul mamei, complexul umbrei (C. G. Jung 1977: 

255).  Umbra şi conştientul se află în conflict valoric  în mod natural, 

însumînd tot ceea ce subiectul refuză să recunoască sau să admită, şi care 

totuşi se impune mereu - eul inconştient. La personajele eminesciene este 

acest ―dublu devitalizant, eul descărnat, imaterial, ipostază a morţii‖(Ivan 

Evseev 2001: 201). Tocmai în această ipostază, umbra se opune luminii: 

―…umbra se înălţă pe-o rază de lună, spre a căde…‖;   se observă 

ascensiunea ―se înălţă―, avînd ca urmare, căderea - lipsa de semnificaţie? 

 

Semnificant gol? 

Umbra, ca motiv, face distincţia dintre fenomenal şi numenal, 

devine un celălalt, alter ego, însufleţire neuzitată ―care se discerne  însă 

dincolo de o surpriză fantastică suficientă sieşi― (Pavel Sergiu  Dan 1975: 

226). Fiind încorporată sistemului cosmologic al nuvelei, ea este privată 

de o intenţionalitate morală, mai degrabă semnifică un dat ontologic, 

reversul veşnic al fenomenalităţii încarnaţiilor, starea de arheu spre care 

Dionis şi personajele eminesciene tind. 
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Protagonistul romanului Omul care şi-a pierdut umbra afirmă, 

după vînzarea umbrei: ―În deşert aş lovi piatra, apă vie nu mai poate ţîşni, 

Dumnezeul a ieşit din mine‖ (Adalbert von Chamisso 1909: 38), 

infirmînd faptul că umbra ar fi doar proiecţia fără importanţă semantică a 

unui corp în prezenţa luminii; mai mult decît atît, ea este percepută ca 

purtătoare a valenţei divinului. 

În proza eminesciană umbra cunoaşte o cvasi-semnificaţie: ―omul 

cel vecinic, din care răsar tot şirul de oameni trecători…este umbra ta‖ 

(Sărmanul Dionis); aici,  între starea de arheu şi cea de umbră se 

interpune raportul de echivalenţă, mai mult decît atît, umbra este condiţia 

parţială de demiurg: ‖…şi ca umbră înzestrată cu vecinicie, capeţi chiar o 

bucată din atotputernicia lui Dumnezeu―. Totuşi, în celelalte două creaţii 

propuse spre analiză, această idee vine în contradicţie, umbrei infirmîndu-

i-se această valenţă: ‖deşi frumoasă, nu era totuşi alta decît o umbră‖ 

(Umbra mea), sau , în Avatarii faraonului Tlà, umbra este definită doar 

ca o formă pe care eternitatea o încorporează într-un moment particular: 

“…o umbră!...Pulberea e ceea ce există întotdeauna…tu nu eşti decît o 

formă prin care pulberea trece…‖, aşa cum conchide Eugen Simion: ‖La 

Eminescu umbra este ceea ce e vremelnic, fenomenal în făptura 

omenească.― (Eugen Simion, 1964: 83), conceptualizînd  o metaforă a 

condiţiei umane, dar dincolo de aceasta, ipostaziere  şi mijloc de realizare 

a fantasticului. 

 

III. Implicaţii existenţiale 

 

Animizarea umbrei – instrument de manifestare a 

fantasticului 

În interpretarea prozei eminesciene de factură fantastică, „...orice 

întreprindere analitică se vede obligată să pornească de la constatarea că 

marele poet este creatorul fantasticului românesc de ţinută 

doctrinară.‖(Pavel Sergiu Dan 1975: 222). Totuşi, fantasticul eminescian, 

cel puţin din perspectiva umbrei, denotă o urmă de inedit, de misticitate, 

de ritual cu vădite implicaţii fantastice. Am subliniat ritual, tocmai pentru 

că descrie maniera în care această animizare a umbrei se realizează. În 

primul rînd, folosirea obiectelor specifice ritualului -  cel mai bine este 

sugerată aceasta în Sărmanul Dionis, şi anume prin cartea împrumutată 
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lui Dan de către Ruben, element al magicului,  textul ei avînd înţeles 

numai dacă era citită tot la a şaptea filă; condiţia principală de animizare a 

umbrei constă chiar în interschimbul dintre personaj şi umbra sa: „...tu 

poţi să dai umbrei tale toată firea ta trecătoare de azi, ea-ţi dă ţie firea ei 

cea vecinică...‖, tîrgul mefistofelic propus de Ruben implică totuşi 

condiţia necesară realizării acestui tîrg – adică împlinirea formulelor care 

se găsesc în cartea fantastică. O altă manieră, mai simplistă de astă dată, 

de animizare a umbrei o întîlnim în Umbra mea; simpla contemplare 

narcisiacă, a umbrei proiectate pe perete, dar şi în acest context 

desprinderea umbrei se face ―cînd deschid cîte-o carte bătrînă, plină de 

nerozii bătrîne―, sau, şi mai simplu, desprinderea umbrei se face sub 

influenţa privirii lui Dan, care are puterea de a o exterioriza, scinda din 

fiinţa Mariei printr-o mişcare ascensională, ca apoi să o readucă în 

terestru prin mişcarea inversă  „umbra se desprinse încet şi se înălţă pe-o 

rază de lună, spre a cădea...―. 

Mecanismul înglobat în întoarcerea progresivă a cîte şapte file, 

face parte tot din manifestarea fantasticului, cifra şapte fiind cifră simbol 

al divinului, perfecţiunii,  astfel că, la fiecare deschidere a cărţii lui 

Zoroastru, umbra capătă tot mai vădite caracteristici ale însufleţirii: ―El 

întoarse şapte foi şi umbra prinse conturele unui basrelief, mai întoarse 

încă şepte şi umbra se desprinse încet, ca într-un cadru, sări jos de pe 

părete şi sta diafană şi zîmbitoare, rostind limpede şi respectuos: - Bună 

sară!“, astfel că umbra se propagă tot mai mult înspre existenţă, 

folosindu-se şi de puterea logosului, deşi cu vadită valenţă de instrument 

al fantasticului. 

 

Disonanţa eu - lume: diferenţa din oglindă, surogat al fiinţei 

Şi totuşi, dedublarea, despărţirea de individualitate se face printr-

un act simplu de voinţă, fără concursul magiei, în Umbra mea prin 

fixarea privirii asupra umbrei, a solilocviului, echivalent cu un moment de 

meditaţie, iar în Sărmanul Dionis înlocuirea fiinţei cu umbra se face la 

libera alegere a protagonistului: „...vă puteţi schimba firile - tu poţi să dai 

umbrei tale toată firea ta trecătoare de azi…‖. Cu toate acestea, umbra 

ajunge să anihileze fiinţa socială a marchizului Alvarez, foarte relevant în 

acest sens este mecanismul acestei anihilări care are ca rol mediator 

spaţiul oglinzii, simbolizînd încercarea omului de a-şi găsi adevărata faţă 
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- căutarea stabileşte, de fapt, coordonatele acestei disonanţe. Deformarea 

imaginii din oglindă face legătura între lumea reală şi cea de dincolo, 

dublul din oglindă este mai degrabă un antipod, pentru că lumea de 

dincolo e una a universurilor variate, chiar infinite. 

Invocarea umbrei la luptă (Avatarii faraonului Tlà), pentru 

stabilirea identităţii, se face tot în oglindă, cu valenţele implicite de 

instrument al fantasticului. ‖Umbra este hoinară, în timp ce reflexul în 

oglindă este imagine prezentă…‖ (Mirela Czobor- Lupp 1999: 57), şi cea 

care învinge: ―…marchizul se luptă cu chipul lui propriu ieşit din 

oglindă…luă cadavrul…îl aruncă după oglindă…―. Se observă aici 

capacitatea umbrei de a face delimitarea netă între fiinţă şi aparenţă, 

inversînd ordinea aşteptată a lucrurilor ca rezultantă a fantasticului. 

Umbra, neputînd exista decît în condiţiile în care ―aruncă‖ fiinţa corporală 

după spaţiul oglinzii, în unul din universurile amintite anterior, îşi asumă 

ipostaza de surogat al fiinţei învinse. Aşa cum interpretează Ieronim 

Stoichiţă, umbra este duşman himeric, proiecţie personală şi zonă obscură 

a sufletului, în  care ia naştere negativitatea interioară, ―…cel care s-a 

înverşunat împotriva umbrei…dovedeşte neînţelegere metaforică a 

metafizicii dublurii…―, adevărata dedublare realizîndu-se în matricea 

sciziunii aceluiaşi eu, deoarece lupta  inversează situaţia narcisiacă  din 

prezenţa oglinzii şi demonizează umbra în alteritatea ei. (Victor I. 

Stoichiţă, 2000: 156). 

Umbra, această imagine înşelătoare, scindează fiinţa într-o parte 

care aparţine realului şi alta care transgresează realul, aparţinînd 

domeniului fantasticului. Tocmai această dedublare anulează categoricul 

în stabilirea limitelor dintre adevărat şi fals, această stagnare este 

‖...deopotrivă zăbovire şi fugă de sine‖ (Ibidem: 67). Însăşi absenţa 

umbrei protagonistului în Umbra mea, care vine în contradicţie netă cu 

atributul adjectival pronominal din titlu, „mea‖ semnifică apartenenţa la 

ceea ce defineşte acel eu. În Sărmanul Dionis, dedublarea se realizează şi 

în domeniul logosului: ‖…umbra lui …începu o vorbărie intimă cu el…nu 

era decît un dialog al cugetărilor lui proprii, el cu sine însuşi. Ciudat! 

Această despărţire a individualităţii lui…―. Alteritatea umbrei este 

diferită de alteritatea reflexiei în oglindă, iar transformarea uneia în 

cealaltă, a identităţii în alteritate înglobează un proces al conştiinţei, care 

implică şi o cauzalitate de natură socială. Memoriile pe care umbra este 
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însărcinată să le însemneze implică tocmai această dimensiune socială a 

fiinţei, „memorii pe care le voi citi şi eu‖ (Umbra mea) şi subliniază 

sciziunea netă dintre eul ce năzuieşte spre cunoaştere, absolut şi 

dimensiunea socială a fiinţei ca parte a întregului. Această  dedublare se 

realizează în dimensiunea alter-ego, în măsura în care vorbim de raportul 

parte-întreg, respectiv arheu-avatar; ideea este sugerată în nuvela 

Sărmanul Dionis, în dialogul lui Dan cu Ruben: ―Din acest şir lasă pe 

unul să îţi ţie locul, pe cîtă vreme vei lipsi din el. Se înţelege, căci întreg 

fiind, ţi-ar nega existenţa ta.―  Se observă delimitarea parte-întreg, partea 

fiind componenta întregului; e totuşi diferită, tocmai prin lipsa a ceea ce 

defineşte întregul, acest prea plin al fiinţei, suflul vitalizant, care se pierde 

în procesul de scindare între aparenţă şi esenţă, în acest: „Oare fără s-o 

ştiu nu sînt eu însumi Dumne..”. Percepută ca o resurecţie a condiţiei 

umane, lui Dan i se oferă ipostaza salvatoare de Dionis, cădere în abis sub 

paradigma dialecticii existenţă şi aparenţă. 

 

IV. Concluzii 

 

Reiterarea motivului umbrei în textele analizate reflectă rolul 

important pe care-l are  afirmarea existenţei în desfăşurarea fantasticului. 

Cu toate acestea, umbra nu poate fi privită în  afara valorilor ei semantice 

aflate în strînsă legătură cu concepţia sa despre viaţă ca scenă, despre 

existenţă ca umbră trecătoare, care se înscrie în ciclul etern viaţă – 

moarte. Foarte relevant în această direcţie este chiar pasajul din încheierea 

nuvelei Sărmanul Dionis: ‖Nu cumva sîntem asemenea acelor figuranţi, 

cari voind a reprezenta o armată mare trec pe scenă, încunjură fondalul 

şi reapar iarăşi? Nu este omenirea istoria unei astfel de armate...?―. Sub 

semnul inchizitoriului se află, aşadar, condiţia umană percepută ca 

teatrum mundi, fără a stabili frontiere nete între a fi  şi  a părea. 

Atît dimensiunea semantică a umbrei, cît şi implicaţiile 

existenţiale regăsite în textele  analizate, converg în stuctură paralelă, atît 

în realitate, cît şi în aparenţă, redînd caracterul ciclic al existenţei întru 

autodepăşire, cunoaştere, umbra fiind percepută ca ―aparenţă pentru 

ochiul finit‖ (G. Călinescu 1985: 251), situată între a fi şi a nu fi. 
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VICTORIA CIORBĂ 

Anul III, Chişinău 

 

 

Cînd crivăţul cu iarna… -  un model estemologic eminescian 

 
 

  

Iarna se constituie, în acest poem în centru de generare a imaginarului 

poetic. Versul ‖Îmi place-atuncea-n scaun să stau în drept de vatră‖ 

sugerează concomitent instituirea unei stări de confort şi condiţia 

declanşării creativităţii poetice; estemul vatră are o funcţie dublă: 1) a 

crea confortul; 2) a genera imagini din poveşti: „Atuncea focu-mi spune 

povestea mai frumoasă‖. În strînsă legătură cu focul, încărcat de 

semnificaţii profunde: „Şi cald să treacă focul prin vinele-mi destinse‖, 

eul liric începe o călătorie imaginară: „Iar eu s-ascult pe gînduri şi să mă 

uit de lume,/ Cu muntea s-umblu drumul poveştilor ce-aud‖. 

Dacă la început îl vedem în ipostaza de spectator aflat în dreptul vetrei şi 

uitîndu-se în foc ca la un spectacol mimat de propria gîndire, mai tîrziu el 

„sfarmă‖ jăratecul cu o deosebită plăcere, pentru a condensa imaginile şi 

a le da frîu liber: „Şi mîndru-acest amestec gîndirea-mi o descoasă,/ O-

nşiră apoi astfel cum dînsa a voit.‖ 

După acest „spectacol‖, eul liric, alunecă în vis: „Somnul m-apucă-n 

braţe prin gîndurile mele / Şi-n somn mă mai urmează a lor blînd glas 

uimit‖. 

În partea a doua a poeziei, cînd se realizează deja în altă ipostază, în 

cea de vis, eroul liric, care,  în prima parte, se dorea înconjurat de „fete‖ – 

pămîntene („Pe jos să şadă fete pe ţolul aşternut‖), acum se vede alături 

de Ileana Cosînzeana din basm: „Îmi pare-atuncea că mîndră Ileană-

Cosînzeană/ .../ În mine se-ndrăgeşte...‖ 

Visul eminescian nu poate fi codificat într-o cheie a visurilor, 

deoarece conţine o mişcare de libertate către lume, devenind el însuşi o 

lume. Se produce astfel o alunecare din vis spre reverie. Este ştiut că 

reveria aparţine spaţiului şi timpului diurn, însă poetul îi dispune o 
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asemenea forţă a stării de vis, încît irealitatea imaginii devine mai 

palpabilă şi mai reală decît realul („Visez la ea deştept‖). 

În continuare vom analiza modelul imaginarului poetic al poeziei, 

axîndu-ne pe sistemul estemologic. Vladimir Streinu vorbea de „esthesus 

carpato-dunărean‖ (Vladimir Streinu 1966: 51) în sensul existenţei unui 

mod diferenţiat de percepere a lumii. Judecat exclusiv în cuprinsul 

sistemelor de axe (ontologic - istoric), ca sistem estetic genetic, 

interpretativ şi valorizator, estemul este un model determinat al gîndirii 

poetice originare şi individuale şi un traiect al realizării imaginarului ca 

sistem funcţional. 

În Dicţionarul de estetică generală, termenul semn estetic este 

înscris în relaţie de sinonimie cu termenii: monem, vestem, gestem, 

culturem etc., precizîndu-se că sintagma semn estetic poate fi înlocuită cu 

termenul estem. 

Un aspect important al constituienţilor imaginarului este cel genetic 

„Cea mai funcţională latură a universalităţii eminesciene – spune 

G.Călinescu – este fără îndoială folclorul‖ (G. Călinescu 1968). 

Subliniem această idee, pentru că ea legitimează existenţa unui esthesis 

autohton, care s-a menţinut prin tradiţie orală şi care constituie un nucleu 

fecundat pentru ceea ce numea Ioan Slavici „nota românească în felul de 

interpretare a frumosului‖. Estemele se înscriu în cadrele cele mai largi 

ale esthesisului autohton, însemnînd un mod de a percepe estetic lumea, 

de a o re-proiecta prin ecranul modelator al imaginarului. 

Aşa cum constată V. Filimon, în Poetica imaginarului românesc, 

sistemul estemologic al imaginarului poetic românesc îşi constelează 

estemele pe două axe: 

a) Axa ontologică (verticală), definitorie pentru ciclurile 

existenţiale ale omului, prezintă două secvenţe: 

- prima, secvenţa superioară, înscrie estemele orizontului uranic, 

începînd cu cosmogeneza; 

 - a doua înscrie estemele orizontului chtonic, sfîrşind cu thanatos-

ul. 

b) Axa istorică (orizontală) formată din două secvenţe: 

- secvenţa estemelor sociogonice; 

- secvenţa devenirii istorice. 
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 „Estemele imaginarului poetic de pe axa orizontală aparţin, prin 

natura lor, regimului solar, praxisului socio-istoric şi cogitului. Estetic, 

imaginarul se realizează în formele mimesisului şi contemplaţiei diurne 

(reveriei)‖. Am valorificat faptul că „estemele de pe axa verticală se află 

sub regimul lunar‖ şi fixează experienţe „ancestrale, sublimări ale 

permanenţelor perisabilului într-o viziune ciclică, axiomatică‖ (Valeriu 

Filimon 1999). Avem în vedere semnificaţia intersecţiei în configuraţia 

unei cruci a liniei istorice, ce este recurentă, dinamică şi deschisă şi a 

celei ontologice, care este un „traiect orbital al unor esteme coborîtoare şi 

ascensionale‖. 

În această ordine de idei analizăm modelul imaginarului poetic din 

textul Cînd crivăţul cu iarna..., axîndu-ne pe structura sistemului 

estemologic, identificînd estemele-cheie şi amplasîndu-le, conform 

ierarhiei semnificante în felul următor: 

 

Structura axei  ontologice 

                                 Luna 
ziua / reveria 

    Soarele 
noaptea / somn / vis 

Vara Iarna 

Steaua 

„Stelele din ceruri se scutură şi ning‖ 
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Astfel, axa ontologică – istorică proiectează trei universuri: sinele – lumea 

– cosmosul – ca valoare exemplară a imaginarului poetic. Lumea 

fantastică a basmului, preponderentă în partea a doua, se defineşte prin 

trei spaţii orizontice:  

1 - spaţiul uranic, în care au loc alternanţele solare şi lunare, este un 

spaţiu iluzoriu, spaţiul urmăririlor fabuloase. Aici se produc 

metamorfozările spaţiale fulgerătoare, datorită acţiunii aeriene. Spaţiul, 

cu o „geografie‖ parcă ştiută, surprinde prin insolitul modificărilor, 

prin ritmul succesiunii lor. Deşi infinit, acest spaţiu al dramei solare 

este foarte familiar.  

2 - spaţiul chtonic, guvernat de Soare şi Lună, e spaţiul naşterii, locul 

statornic al plecărilor şi întoarcerilor lui „Făt-Frumos‖ este spaţiul 

durativ al împlinirii. Este o „secţiune de aur‖ a imaginarului din 

basmul românesc. Aici domină normalitatea, „invazia‖ fantastică vine 

din celelalte două spaţii: uranic şi al tărîmului. Aici se află „Copilele 

din basmu, cu ochii cu dulce raze / Cu părul negru cade, cu chipul 

dulce drag, / Şi feţi-frumoşi cu plete în haine luminoase, / Cu ochi 

căprii, nalţi, mîndri, ca arborii de fag‖. 

3 – tărîmul; lipseşte din lumea poemului Cînd crivăţul cu iarna... 

    Structural, poezia este compusă din două părţi a cîte şapte strofe, 

dezvoltînd un raport proporţional de 1:1, ceea ce ar sugera că prima parte 

este conştientizarea, proiectarea reveriei, iar a doua parte este însăşi 

reveria. Spunem  reverie şi nu vis, deoarece eul liric însuşi remarcă: „visez 

la ea deştept‖. Deşi în această poezie visul aparţine registrului nocturn: 

„Somnul m-apucă-n braţă prin gîndurile mele / Şi-n somn mă mai 

urmează a lor blînd glas uimit /... / Ajung la ea şi noaptea...‖, totuşi nu e 

vorba despre vis ca stare fiziologică în care apare un visător deconectat, ci 

dimpotrivă este visul diurn, cel al reveriei. Prin reverie eroul liric se 

distanţează, iar mişcarea semnificativă este cea a captării unui univers 

contemplat: „Iar eu s-ascult pe gînduri şi să mă uit de lume, / Cu mintea 

s-umblu drumul poveştilor ce-aud‖. 

      În discursul liric, Eminescu anulează proiectarea unui vis nocturn, 

pentru că somnul nopţii înseamnă vigilenţă adormită, în care lipseşte orice 

articulaţie constrîngătoare, de unde şi libertatea absolută a aglutinărilor. 
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Însă, în absenţa conştiinţei, se produce o mutaţie în plan estetic, pe cînd 

Mihai Eminescu, dimpotrivă, îşi propune să dobîndească un efect estetic. 

Recurgînd la reverie, poetul proiectează un bogat şi original univers 

imaginar, şi anume o lume a basmului cu „feţi-frumoşi‖ şi „copile din 

basme‖, cu Ileana Cosînzeana, cu grădini cu meri plini, cu o ploaie de 

flori, cu lac şi multe alte chei ale universului imaginar eminescian. 

     În partea a doua a poeziei, reveria se cosmicizează, înscriind pe 

orbite imaginare estemul mitic al cuplului uranic Soarele şi Luna. 

     Cadrul natural în care se desfăşoară scena romantică între eroul liric 

şi Ileana Cosînzeana este vegheat de „armonioasa lună‖, deci acţiunea are 

loc în spaţiul chtonic ca spaţiu durativ al împlinirii iubirii, dar favorizat de 

„armonioasa lună‖. Estemul Luna şi Soarele este perechea astrală ce 

semnifică cosmogeneza, deşi, paradoxal, e cuplul mitic al neîmplinirii. 

Cuplul presupune scindarea (succesiunea) organică a Luminii şi este 

semnul nostalgiei revolute faţă de armonia originară a stării infinite de 

lumină, de unde şi dorinţa de a redobîndi, prin unire cu Soarele, armonia 

genezică. În acest cadru erotic de natură unirea eroului liric cu Ileana 

Cosînzeana este realizabilă, deoarece Luna îşi redobîndeşte armonia 

genezică („Că nourii îi sparge o armonioasă lună‖). 

      Estemul pereche Soare şi Lună participă la actul zidirii, zidirea 

fiind estemul împlinirii prin jertfă, însă aici jertfa este de prisos, pentru că 

spaţiul uranic (Luna şi Soarele) face posibilă împlinirea fără sacrificii. 

      Estemul grădinii este cadrul erotic al împlinirii în care se 

realizează legătura dintre spaţiul chtonic cu cel uranic prin contopirea cu 

cerul / cosmosul, aceasta fiind realizată de ploaia merilor în floare şi de 

ploaia de stele: „Că stelele din ceruri se scutură şi ning - ‖, „Pe merii plini 

cu floare-n grădinile adînci - / În ploaia de flori roze pe dînsa o aştept‖. 

         Grădinile adînci sînt reflexul cerului „fără fund‖, al cosmosului. 

Însă, prin analogie cu codrul, care este simbolul statorniciei, grădina oferă 

cele mai largi posibilităţi de manifestare a reveriei; se afirmă că, 

„estemologic, cuvîntul „codru‖, provenit de la lat. Quadrus, avea un sens 

simbolic de pătrat vegetal al codrului, cu înţelesul că el definea cele patru 

puncte cardinale ale spaţiului dacic‖ (Valeriu Filimon 1999: 3); deci, 

grădina ar fi şi o conturare a spaţiului. 



177 

         Estemul mărul (din grădină) sugerează orizontalitatea plaiului, 

grădinii, trecînd în verticalitate toate atributele. Simbol colectiv,  prin 

ipostaziere individuală, se transformă în estem particular. Bolta lui, fiind 

în eflorescenţă, trece din regimul solar în cel lunar, ca mit nupţial. 

Întîlnirea sub măr are loc în acel moment de balans astral al soarelui şi 

lunii ca simbol al căutării infinite, aflate într-unul dintre momentele de 

contemplare la înălţimea luminiscentă a făcliei vegetale a mărului în 

floare. Cîmpia este şi ea o boltă a pămîntului şi aparţine seriei de esteme 

ascensionale. Rotunditatea ei este o înălţare a clipei de extaz în 

îmbrăţişarea orizontică a soarelui şi lunii. Este deschiderea ce ne apare ca 

o înălţime rotundă a împlinirii prin iubire.  

Mărul înflorit este un estem chintesenţial. Situat sub cupola albastră 

la marginile căreia se contemplă soarele şi luna („noaptea-i dulce 

brumă‖), „mărul plin de flori roze‖ devine simbol al dorului împlinit. 

Semnificaţiile estemice ale anotimpului (iarnă / vară) sugerează ritmul 

temporalietăţii vegetale a cosmosului cu ritmurile terestre, relaţia dintre 

destinul omului şi al naturii. Dacă la început lumea poeziei e situată în 

timpul iernii, în drept de vatră („Cînd crivăţul cu iarna din nord vine în 

spate...”), pe parcurs, succesiunea ritmurilor cosmice realizează alternanţa 

anotimpurilor, instaurîndu-se astfel, în partea a doua vara („Îmi pare că e 

vară, că noaptea-i dulce brumă‖).  

Apa (vie), reprezentată prin lac  şi rîu este o ipostază telurică a 

feminităţii ce se află sub regimul nocturn al Lunii, reprezentînd principiul 

fundamental al luminii. Ea este estemul „trecerii‖ în orizontul chtonicului; 

nu mai are semnificaţie, magică sau taumaturgică, ci o semnificaţie 

metamorfozantă, pentru că apare ca pereche germinativă a Lunii, astfel 

punînd capăt dramei lunare, de unde şi stabilirea armoniei primordiale, 

care face posibilă ascensiunea prin împlinire a celor doi îndrăgostiţi – 

eroul liric şi Ileana Cosînzeana. 

Estemul teluric jăraticul (focul) din vatră, prin analogie cu seminţa, 

sugerează unitatea sociogenezică şi este un estem al genezei. Această 

semnificaţie istorico-ontologică a jăraticului comportă semnificaţia  „unui 

generator, unui izvor‖ de imagini din basme: „Jăraticul să-l potol, să-l 
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sfarm cu lunge cleşti, / Să cuget basme mîndre, poetice poveşti. / Atuncea 

focu-mi spune povestea a mai frumoasă‖. 

Spaţiul discursiv este construit cu numeroase esteme care marchează 

devenirea istorică: vatra, plaiul (codrul), lupul (cîinele), simbolizări ale 

etnogenezei, a locului în lume şi a statorniciei. 

Laitmotivul luntrei permite o progresie a desfăşurării lirice, aceasta 

semnificînd estemul destinului „Pe lac barca e-mpinsă de valuri care 

merg”, adică eroul liric este purtat pe valurile vieţii, ale sorţii. 

Astfel, eroul liric transgresînd în vară („În vis mă arde soare şi cerul 

e văpae‖) îşi pierde, treptat, starea de extaz pe care o avea în timpul 

reveriei („Iar undele-i uimite, profunde şi bălae / Reflectă-n ele ţărmii-se-

ntunecă, se şterg‖), astfel dispar „undele galbene‖ ce semnificau 

perfecţiunea şi idealul din timpul reveriei, iar „ţărmii se-ntunecă‖. Faptul 

certifică o alunecare din reverie în trezie, în conştientizare, descifrînd 

semnificaţia unui destin între două dimensiuni antinomice (iarna, vara). 
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ELENA DORNESCU 

Anul II, Iaşi 

 

 
Eminescu dincolo de stilistică 

 
Într-o ume de neguri... un exerciţiu agnostic 

 

 „Subiectul eu nu e condiţia predicatului gîndesc”, spunea 

Nietzsche în Dincolo de bine şi de rău (Fr. Nietzsche 2004: 19) - 

aserţiune aparent paradoxală ce găseşte legitimitate în momentul în care  

este pusă în relaţie cu afirmaţia că o idee vine cînd vrea ea. Mai ales în 

artă, dar şi în aşa-zisele ştiinţe exacte, ideea nu face altceva decît să se 

ofere celui ales.  Intuiţia nu înseamnă proces conştient, nu 

explicitează nimic, nu e o inferenţă, nu are în spate un silogism. Nu există 

clădiri filosofice finisate, ci doar proiecte neterminate; o teorie ştiinţifică e 

departe de a-l linişti pe omul care a enunţat-o - asta în cazul în care e 

conştient că mai departe există excepţia de la regulă ce introduce altă 

realitate. Există în planul paradigmatic o formă şi variante ale sale 

netrecute în cel sintagmatic. 

 Intuiţia e o lecţie de fericire dată omului, lecţie pe care puţini o 

înteleg, şi încă şi mai puţini o aplică. Intuiţia ne poartă către o formă 

interioară citită rar în modul în care ar trebui -forma în poezie e în sine o 

bucurie, familiaritate cu ideea în felul în care şi în măsura în care a vrut să 

se umanizeze (în sensul de a  i se oferi omului). Trebuie să rămînem mai 

des în interiorul poeziei. Fantezia e pentru noi  poezia, fantezia e siguranţa 

şi  liniştea ce decurg din ea; fiind de domeniul irealului este parcă 

ocrotitoare - nu se neagă, însă, valoarea ei de adevăr; este ireală, nu şi ne-

adevarată. 

 Valenţele poeziei se redimensionează şi sînt marcate, asemeni 

fiinţelor vii, de un instinct de adaptare: la diferite vîrste, la diferite situaţii. 

Fiind rezultatul unei intuiţii, poezia nu este tributară timpului; poezia nu 

expiră. 
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 Spre deosebire de ştiinţă, poezia nu explică nimic - ea doar 

întemeiază o altă lume, se vede şi se simte în ea, are o pulsaţie proprie, 

fină, imperceptibilă aproape. Intuiţia e prin definiţie agnostică, 

sustrăgîndu-se logicii - poezia e agnostică neîncetînd prin aceasta a fi 

provocatoare pentru o minte-instrument, o minte obişnuită să caute 

raţionalul şi plictisită de acesta.  Mintea poetică iubeşte nebunia în forma 

sa de fantezie. O poezie nu o va explica pe o alta, nu vine în 

complementaritatea alteia, nu va continua şi nici nu va dezvolta pe o alta, 

precum face ştiinţa. O teorie dă viaţă alteia, nucleele intuiţiei acolo 

alcătuiesc sisteme - poeziile toate sînt doar nuclee: dacă trec mai departe 

de acest stadiu încetează poezia. 

 În aspiraţia de a-i pătrunde adîncimile, stilistica se clădeşte pe o 

încercare de spionare a  poeziei şi pe o decodificare în ceea ce priveşte 

alcătuirea ideatică. Dacă forma reprezintă un nivel cucerit raţional - doar 

ritmul păstrînd o amprentă iraţională - stilul interior, energia sînt o 

proiecţie conştientă sau inconştientă a ideii: un stil generat/spontan diferit 

de un stil căutat/elaborat. 

 În interiorul unei astfel de opoziţii se situează poezia Într-o lume 

de neguri.... Stilul acesteia nu interesează în termenii de rimă, măsură (în 

cazul ritmului dezvoltarea este una implicită mai mult decît voită din 

exterior) - de altfel, această poezie nici nu mărturiseşte vreun ataşament 

faţă de estetica formei. Ceea ce interesează este ideea şi modul în care 

imaginile o revelează, o dezvăluie şi o impun. Poezia marchează o 

diferenţiere de planuri, o diferenţiere între raţiune şi intelect, între  o 

Antecedenţă şi determinări (în-fiinţări), marcînd şi momentul naşterii ideii 

poetice, cea în care aceasta i s-a oferit poetului. Contactul iniţial nu este 

conceptualizat şi din cauza aceasta poetul trăieşte inocent starea de creaţie 

- ceea ce scrie este generat de o sinceritate absolută. Poetul exprimă ceea 

ce ochii minţii văd şi o face fără patimă - devine el însuşi un instrument 

prin care ideea se transmite  pe sine, iar contactul lingvistic nu se 

realizează conform unor reguli, fie şi devenite naturale  în  procesul 

creativ. Gîndeşte poetic Eminescu şi scrie poetic Într-o lume de neguri, 

însă realizează un act ce pare neobişnuit prin raportare la modul în care au 

luat formă majoritatea poeziilor sale. 

 Se poate spune că poezia Într-o lume de neguri nici nu a luat 

formă, dacă înţelegem prin aceasta prelucrare, finisare. Este de altfel o 
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poezie fără variante, atipică pentru Eminescu.  Aspiraţia spre 

definitivare stilistică nu neagă şi nici nu conferă valoare unei poezii - 

poate fi o poezie frumoasă, fără a fi bine clădită din punctul de vedere al 

unei stilistici căutate, şi poate fi o poezie bună, fără a fi şi estetică - 

frumuseţea sa constă în fineţea imaginii intrinseci. Dacă poezia e simţită, 

oricum estetica externă devine secundară şi tributară percepţiei. Într-o 

foarte mică măsură miezul poeziei, nucleul, poate fi alterat de variantele 

în care poetul decide să-l îmbrace - ideea rămîne aceeaşi, iar stilistica 

internă nu depinde de cea externă. Prin intuiţie, ideea rămîne doar o şansă 

ce trebuie jucată - de aici înainte urmează travaliul. Graţie predispoziţiei 

poetului, a semnului sub care acesta s-a născut, ea se oferă – va fi valoare 

numai în condiţiile în care el recunoaşte calea prin care să o reveleze.  

 Stilistica pe care vrem să o găsim în actul analizei ar fi o proiecţie 

a aşteptărilor noastre; într-o astfel de poezie aceasta trebuie căutată şi 

aflată în lumea imaginală, interioară, şi nicidecum în cea a formei, 

exterioară. 

  De aceea am intitulat eseul propriu-zis Eminescu dincolo de 

stilistică şi am calificat textul Într-o lume de neguri ca un exerciţiu 

agnostic. Asemenea feţei nevăzute a Lunii, care va rămîne mereu în 

umbră,  fără ca, prin aceasta, să înceteze a mai aparţine întregului, 

agnosticismul este un revers al cunoaşterii raţionale (fără a ieşi din sfera 

filosofiei). Umbra şi lumina sînt complementare în realizarea  înţelegerii. 

 Rămasă pentru ştiinţă un domeniu de cercetat, umbra a dat naştere 

unor interpretări la graniţa dintre fizică şi filosofie. În urma unui test 

aviatic, în cursul căruia s-a observat egalitatea valorilor temporale între 

parcurgerea cu aceeaşi viteză a unor distanţe inegale, în detrimentul 

avionului şi în favoarea umbrei sale, nevoită să se muleze pe formele 

terenului - avionul zburînd doar în linie dreaptă, s-a vehiculat ideea 

conform căreia umbra ar aparţine unei alte dimensiuni, unei alte realităţi, 

unui alt timp. 

 Ca motiv al aparenţei, ca motiv pentru presupunerea ambiguităţii 

percepţiilor noastre şi pentru chestionarea voitelor certitudini ştiinţifice, 

umbra a fost şi continuă să fie un subiect deschis, plurivalent. 

 Stăpîn prin intelect asupra Pămîntului, omul, prin invenţia 

calculului matematic (pentru liniştirea sa numit descoperire - la nivel de 

raţiune ştiinţifică expresia de univers compensatoriu nu are valoare), a 
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simţit că deţine controlul şi asupra Universului. Infinitul, Neantul ar fi 

prăpăstii care, fără siguranţa unui algoritm, a unei concepţii despre cum 

funcţionează lumea, a descoperirii, aflării mecanismului şi pulsaţiei sale, 

omul s-ar prăbuşi, s-ar pierde. Căderea Infinitului asupra lui, ori a sa în 

Infinit, ne-noroceşte fiinţa umană, aruncă în derizoriu orice efort logic, 

simţurile, crezurile. Universul lui Platon, „ finit, sferic, însufleţit, ca o 

imensă fiinţă divină” (Ioana Em.Petrescu  1978: 9), presupune un demiurg 

filantrop - în termenii credinţă, siguranţă, deznădejde produşi de proiectul 

Univers. 

 Controlul dorit, ordinea nu se mai pot întemeia pe explicaţii 

ştiinţifice incapabile să trateze problema umbrei - fizica  şi psihanaliza o 

lasă în suspensie. Jung defineşte umbra ca fiind „tot  ceea ce subiectul 

refuză să recunoască, să admită şi care, totuşi, i se impune mereu, direct 

sau indirect”. Umbra s-ar manifesta prin cuvinte, prin acte impulsive, 

necontrolate, trădînd un aspect al psihismului, iar proiecţia umbrei în 

visurile omului sub înfăţişarea anumitor persoane ar fi, de fapt, refularea 

unui eu inconştient. Coexistenţa contrariilor este dureroasă atunci cînd 

amnezia, noapte a acţiunii cerebrale, ne păstrează în starea de normalitate 

- simţirea, problematizarea ei în forul interior este catalogată drept 

nebunie 

 Refuzul de a recunoaşte implică aici imposibilitatea cunoaşterii în 

afara visului - somnul, ca formă pasageră de moarte terestră, îl poartă pe 

om spre unirea cu dublul său, spre calmarea capriciilor umbrei. Această 

călătorie se transformă ea însăşi într-o umbră ce-şi va găsi liniştirea prin 

visul poetic. Anamnesis-ul poate fi depăşit prin viziune, moment în care 

memoria unei existenţe precedente se transformă, delimitările se şterg. 

Controlul dorit se obţine atunci cînd sinele nu se mai scindează într-un eu 

terestru, nocturn şi un eu cosmic, diurn. 

 Umbra, incertitudinea pămînteană, îşi află  lumina, calmarea în 

lumea supra pămînteană. Doar prin viziune poetică se ajunge la ceea ce 

chinezii denumesc condiţie a nemuritorilor - absenţa umbrei prin poziţie 

centrală, solstiţială, ieşire în afara limitelor existenţei corporale. 

 Umbra devine condiţie pentru a fi sau a nu fi - cîmpurile 

semantice se intersectează, iar valorile pozitiv-negativ se inversează, 

devenind tributare diferenţei între existenţa şi non-existenţa terestră şi 

cosmică: a fi-ul cosmic este a nu fi-ul terestru şi invers. 
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 Poetica eminesciană se înscrie pe această direcţie de interpretare a 

umbrei: versul „În propria lui umbră Zamolxe redispare”, din poemul 

Gemenii, alături de versurile „Ca setea cea eternă ce-o au după  olaltă/ 

Lumina de-ntunerec şi marmura de daltă”, din poezia Nu mă înţelegi, 

sînt mărturii, mărci ale unei viziuni poetice a consubstanţialităţii umbrei şi 

luminii într-un stadiu cosmic, a simţitei atracţii eterne între acestea. 

 Zamolxe, zeul suprem la geto-daci, adorat ca divinitate a 

împărăţiei morţilor şi a fertilităţii, a ieşit din sine despărţindu-se de umbra 

sa, astfel putînd fi perceput. Pentru a crea o legătură între cele două 

imagini eminesciene, Zamolxe redispare tocmai din cauza „setei celei 

eterne” din sine, iar mai departe, în sensul aceleaşi paralele, gemenii săi 

nu pot fi înţeleşi uniţi. 

 Printr-o sensibilitate raţională de factură poetică a putut fi compus 

şi versul „ei dorm cum doarme-un chaos pătruns de sine însuşi”, din 

poema Ca o făclie. Aici avem de-a face  însă cu o imagine în sine, diferită 

de acele determinări din sine. Nu mai e tărîmul zeilor, al divinităţii, e 

vorba de o Antecedenţă care continuă, persistă independent de planul 

determinărilor din sine. A fi pătruns de sine însuşi marchează o diferenţă 

de grad faţă de imaginea lui Zamolxe care redispare în propria lui umbră. 

O imagine-poezie care se înscrie pe această direcţie - Într-o lume de 

neguri... - a dat naştere „luminoasei umbre” prin care poetica 

eminesciană notează o altfel de umbră, o umbră dinaintea luminii (dar 

conţinînd-o). 

 Raţiunea pură este avangarda creaţiei, este suprema imagine fără 

chip. Definirea sa ca potenţă nu este  însă potrivită, căci a fi-ul ei este o 

irealitate, umbră a unei nereprezentări. Limbajul este provocat la un 

exerciţiu imposibil, singurul însă care propune cel mai bine - doar pictura 

minţii ajunge să inaugureze un contact sensibil, fără conceptualizare însă; 

această simţire a sa e o tresărire,  un soi de anamnesis, o moştenire 

ancestrală cu referent în imaterial. 

 Cuvîntul creează lucrul prin denumire, articulează forma, 

selectează ideea, dar e incapabil să îmbrace concret raţiunea. Prin cuvînt 

avem o imagine pentru lucru, mai puţin pentru raţiune. Întrebarea ei 

bîntuie nopţile poetice atunci cînd apare steaua imaginaţiei – geniul, 

tragic, visează cum se naşte din dezlegarea întrebării-ghicitoare soluţia 

genezei sale. Eroismul său vine din putinţa sa de a se în-fiinţa 
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 Raţiunea pură se joacă ironic cu imaginaţia aprinsă a omului, iar 

ca răspuns aceasta încearcă să o cucerească prin propria raţiune. 

Dezlegarea întrebării ar însemna răspunsul la o alta -   cea referitoare la 

geneza geniului luminii. Va rămîne un vis la care geniul gîndirii visează şi 

din care potenţialitatea luminii se plămădeşte, se desfăşoară. Raţiunea 

pură este o stare în sine, lipsită deci de cauzalitate, determinism, este 

această „luminoasă umbră” ce trăieşte în „negurile albe”, este o 

permanenţă a neutrului în neutru. 

 Poezia  Într-o lume de neguri apare asemeni unei stele a 

imaginaţiei, ca o încercare de răspuns la o întrebare; sclipire vizionară, 

expresie a inexprimabilului. Nebunia lui Eminescu de a numi ceea ce nu 

are formă şi pluteşte în ceţi eterne şi sure este marca sensibilităţii 

raţionale, îi plasează privirea, ce doar poetică poate fi, înaintea inaugurării 

lumii, în nefiinţă. Nu pare a fi rodul unui proces conştient această poezie, 

căci vibrează de inocenţă stilistică, în sensul unei surprize stilistice, a 

absentei unui stil căutat de autor. Versurile se prezintă în stare iniţială, 

poezia întreagă e o singură strofă-poveste nefinisată, ca o tresărire 

spirituală; nu apare nici un semn de implicare afectivă - scenă surprinsă 

fulgurant, transmisă rece. Se poate vorbi de o sintaxă particulară a 

poeziei, datorată totalei absenţe a cadenţei, folosirii preponderente a 

coordonării - supralicitarea acesteia marchează aici fragmentaritatea 

gîndirii creatoare a poetului: el vede idei şi imagini, fără a putea urmări 

din aproape în aproape cele revelate. 

 Receptarea poeziei lasă sentimentul plutirii în incomensurabilul 

spaţiu al propriei minţi: contactul iniţial cu versurile reduce la tăcere orice 

interpretare. Resorturile acesteia îşi vor găsi originea în lumea cuvintelor 

ce caută forma de expresie a unei irealităţi. Interpretarea fizică a lui 

Heisenberg, conform căreia „Universul e o relaţie complicată de 

evenimente, nu sumă de lucruri”, îşi găseşte aici sensul metafizic - aceasta 

este lumea ce a putut să se (în)fiinţeze din formele apriori, din 

transcategorialul pur  (Ioana Em. Petrescu 1988). Trăirea într-o astfel de 

lume propune poetului viziunea ideii înainte de categorii, în care  

„negurile albe” ale  „luminoasei umbre” reprezintă neutralitatea, un tărîm 

zero. 

 Potenţialitatea luminii, ca efect al gîndirii, creează şi o perspectivă 

de interpretare ce se revendică de la bidimensionalitate - naşterea geniului 
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ca posibilitate a  „luminoasei umbre” de a-şi vedea absenţa formei. 

Perspectiva propusă pentru „fluviul clar de albastru senin aer”, ce se 

alcătuieşte îndărătul „geniului de lumină”, care „zboară-nainte, înainte”, 

ar lăsa să se întrevadă cucerirea prin aparenţă, prin reflectare. „Arcul 

albastru” cu margini în creţii negurilor este semnul gîndirii: razele sale, 

asemeni unei combustii, unei energii, pătrund cetatea, dezvăluindu-şi 

potenţa – lumina. Cucerirea prin îmbibare o execută lumina pătrunsă în 

acea lume; creţii ei, fluturările, cordelele de argint sînt tărîmuri de aflat, 

de descoperit. 

 „Luminoasa umbră”  e mereu la orizont, acolo unde îl duce calea 

de fluturări şi creţi pe „geniul mîndru şi nalt al luminei”. Intuiţia sa nu se 

transformă însă în co-participare cu „luminoasa umbră” - oximoronul 

reflectă complexitatea şi superioritatea raţiunii pure, iar atributul de 

lumină al geniului îl desemnează monovalent. 

 Capcana raţiunii pure sînt negurile - cucerirea lor se dezvăluie ca 

exerciţiu şi facultate ale potenţei ca intuiţie şi vis dureros, căci dezlegarea 

utimă nu se realizează. 

 „Luminoasa umbră” este o himeră o gîndirii geniului. Stilistica 

eminesciană şi-a pus pecetea asupra acestei poezii prin simpla apropiere a 

termenului umbră de  luminoasă - oximoron just dacă se ia în 

considerare desfăşurarea spre un efect maxim, ori poate spre  adevărul 

dorinţei intriseci a fiinţei, cînd umbră, cînd lumină. Astfel, raţiunea 

omului nu poate cuprinde simultan contrariile decît în vis. 

 Pură viziune, cu o dominantă profund filosofică, această poezie a 

fost posibilă prin văz - ca simţ teoretic pentru Hegel (ceea ce presupune 

păstrarea distanţei subiect - obiect, permiţînd detaşarea) şi ca  intelect  

pentru Aristotel (intelectul fiind ochi al sufletului  ), unicul instrument 

pentru perceperea evenimentelor din planul divinităţii – al geniului 

luminei. 

 Pentru planul raţiunii pure, al  luminoasei umbre, nu există decît 

un altfel de simţ -  sensibilitatea raţională - ce nu poate fi încorporată. 

Între intelect şi sensibilitatea raţională este aceeaşi diferenţă ca între  

„geniul de lumină” şi „luminoasa umbră”: o diferenţă de grad şi de timp - 

un timp spontan (din sine) şi un timp etern (în sine). 
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ADINA CAMELIA  BLEOTU 

       Anul II, Bucureşti 

 

O interpretare filosofică o poeziei Într-o lume de neguri… 
           

   I. Poezia Într-o lume de neguri… ne oferǎ o imagine de o rarǎ 

frumuseţe, ce se desfǎşoarǎ chiar în faţa ochilor noştri. Martori tǎcuţi, uimiţi 

de ceea ce vedem, asistǎm la un spectacol al cǎrui personaj central este 

―geniul de luminǎ‖. Este vorba de o cǎlǎtorie, surprinsǎ în momentele ei 

esenţiale. Mai întîi, ―luminoasa umbrǎ‖ este ―scǎldatǎ‖ în neguri, apoi, 

razele gîndirii o pǎtrund, formînd ―un arc albastru‖ în jurul ei. Astfel, 

―geniul de luminǎ‖ zboarǎ, lǎsînd în urma sa ―un fluviu clar/ De albastru 

senin aer‖, în calea cǎruia negurile suspendǎ ―creţi‖. 

De la o primǎ lecturǎ, ne izbeşte frumuseţea deosebitǎ a imaginilor ce 

se succed, dar, în acelaşi timp, sîntem contrariaţi. Emoţionaţi în faţa a ceea ce 

intuim a fi o comoarǎ spiritualǎ, încercǎm sǎ desluşim ce se ascunde în 

spatele splendidelor imagini. Şi cǎutǎm, scormonim… Sǎ fie vorba de o 

imagine a rǎsǎritului de soare, cînd lumina învinge negurile şi cerul devine 

de un albastru senin? Sau poate e o imagine a genezei luminii, a începutului 

lumii? Dar dacǎ e vorba despre altceva? Nu putem lua cuvintele lumină, 

umbră, negură altfel decît în sensul lor concret, nu le putem considera 

simboluri pentru ceva ce ţine de lumea spiritului? N-ar fi atunci toatǎ aceastǎ 

cǎlǎtorie a ―geniului luminii‖ o analogie pentru o anumitǎ schimbare ce are 

loc la nivelul sufletului, o luminare, o înţelepţire? Întrebǎrile se succed cu o 

repeziciune fantasticǎ. Şi iatǎ-ne ajunşi în impas. Ne aflǎm în situaţia de care 

amintea T.S.Eliot în eseurile sale, şi anume, aceea de a fi emoţionaţi de o 

poezie fǎrǎ a ‖o înţelege‖ sau, mai bine zis, de a o ―înţelege‖ în nenumǎrate 

feluri. Lecţia pe care moderniştii aveau sǎ ne-o dea în secolul XX,ne-o dǎ, 

iatǎ, Eminescu, cu un secol înainte: poezia comunicǎ emoţii şi atît, poezia e 

reprezentare, opereazǎ cu imagini, nu cu concepte. Tocmai de aceea nu existǎ 

o singurǎ interpretare a unei opere de artǎ, cum este cazul textului ştiinţific, 

de exemplu, ci o pluralitate de interpretǎri.  

 

  II. Dintre cele două modalităţi posibile de interpretare a unui text 

poetic, şi anume, interpretarea literalǎ şi interpretarea simbolicǎ, Ioana Em. 
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Petrescu dǎ o interpretare literalǎ poeziei Într-o lume de neguri, considerînd 

cǎ ―splendida postumǎ e o imagine, voit ambiguǎ, a rǎsǎritului de soare şi a 

rǎsǎririi lumilor, cǎci geneza nu e decît un rǎsǎrit al luminii eliberate de 

razele gîndirii din adîncurile negurilor albe‖(Ioana Em. Petrescu 2005 : 43). 

Într-o astfel de interpretare, textul eminescian este o minunatǎ poezie de tip 

descriptiv, în care metafore precum ―razele mari a gîndirii‖ sau ―un fluviu 

clar/ De albastru senin aer‖ sînt menite sǎ redea într-o formǎ plasticǎ 

frumuseţea luminii care biruie negurile. 

În eseul de faţǎ însǎ, voi da o interpretare simbolicǎ textului 

eminescian, , o interpretare în care nici un element nu este luat în accepţia sa 

literalǎ. Sînt de pǎrere cǎ o asemenea interpretare este favorizatǎ de faptul cǎ 

poezia reprezintǎ o cǎlǎtorie, cu alte cuvinte, o poveste. Mai mult decît atît, 

voi considera cǎ avem de a face cu o analogie, în dezvoltarea cǎreia, ca 

analogonuri intră umbra luminoasǎ, negurile, geniul de luminǎ, rîul de aer 

albastru, iar, ca analogate, intelectul aservit voinţei, o imagine subiectivǎ a 

lumii, intelectul liber, o imagine obiectivǎ a lumii, conform schemei: 

                  Analogonuri                                                 Analogate 

                 umbra luminoasǎ                 →                     intelectul aservit 

voinţei 

                 negurile                                →                    o imagine subiectivǎ a 

lumii  

                 geniul de luminǎ                  →                     intelectul liber 

                 rîul de aer albastru              →                    o imagine obiectivǎ a 

lumii 

 

 În aceastǎ interpretare, pornim de la capitolul Despre geniu, din 

Lumea ca voinţǎ şi reprezentare de Arthur Schopenhauer, capitol în care 

filosoful susţine superioritatea omului de geniu în raport cu omul obişnuit; în 

timp ce omul obişnuit are o percepţie subiectivǎ a realitǎţii, cǎci intelectul 

sǎu este aservit voinţei, cunoaşterea fiind restrînsǎ, în cazul sǎu, la relaţiile 

dintre lucruri conform intereselor voinţei, omul de geniu are o percepţie 

obiectivǎ a realitǎţii, cǎci intelectul sǎu este despovǎrat de servirea voinţei, 

cunoaşterea fiind, la acesta, de facturǎ intuitivǎ şi vizînd Ideile platoniciene. 

Altfel spus, dacǎ omul de geniu este ―un om mare‖, vǎzînd în particular 

generalul, cuprinzînd cu mintea sa lumea în ansamblul ei, omul obişnuit este 

un ―om mic‖, mǎrginit de propriile-i interese, neavînd cum vedea în 

particular altceva decît particularul.  
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 Teza susţinută în acest eseu este cǎ eliberarea luminii din lumea 

negurilor, descrisă în textul eminescian, poate fi interpretatǎ ca o luminare a 

minţii, ca un moment revelator, în care intelectul se elibereazǎ de sub 

imperiul voinţei şi ia cunoaşterea pe cont propriu. ― Ceea ce numim trezirea 

geniului, ceasul consacrǎrii, momentul de inspiraţie nu este altceva decît 

eliberarea intelectului care, despovǎrat pentru o clipǎ de aservirea voinţei, în 

loc sǎ se destindǎ, sǎ se cufunde în inacţiune, începe de la sine, pentru o 

scurtǎ perioadǎ, sǎ lucreze singur şi liber. El este atunci de cea mai mare 

puritate si devine oglinda clarǎ a lumii‖(Arthur Schopenhauer 1995 : 190).  

În locul unei imagini subiective, impure a realitǎţii, geniul va avea o imagine 

obiectivǎ. Spre deosebire de omul obişnuit, care cunoaşte în vederea lui ―a 

face‖, omul de geniu cunoaşte în vederea lui ―a şti‖. Tocmai aceastǎ 

cunoaştere seninǎ este simbolizatǎ în textul eminescian prin fluviul de aer 

albastru, în opoziţie cu negurile, analogon  pentru o imagine subiectivǎ, 

impurǎ a realităţii.  

Pǎtrunzînd mai adînc în universul poeziei, devine evident modul în 

care funcţioneazǎ aceste simboluri. Primele douǎ versuri: ‖Într-o lume de 

neguri/ Trǎieşte luminoasa umbrǎ‖ marcheazǎ starea iniţialǎ, aceea în care 

intelectul este aservit voinţei, avînd o percepţie subiectivǎ a realitaţii. 

―Negurile‖ sugerează tocmai absenţa unei imagini obiective a lumii. 

Interesantǎ, însă, este modalitatea în care este simbolizat intelectul aservit 

voinţei. Oximoronul ―luminoasa umbrǎ‖ trimite, pe de o parte, la luminǎ, i.e. 

capacitatea intelectului de a lua cunoaşterea pe cont propriu, şi, pe de altǎ 

parte, la umbrǎ. În acest sens, putem spune că raportul dintre umbrǎ şi fiinţǎ 

poate fi asemǎnat raportului dintre intelectul aservit voinţei si intelectul liber. 

Umbra nu are fiinţǎ pe deplin, în acelaşi fel în care intelectul ce serveşte 

voinţa nu este pe deplin el însuşi, atunci cînd nu ia cunoaşterea pe cont 

propriu. 

Versurile 3-11 marcheazǎ momentul de tranziţie de la starea iniţialǎ 

la cea finalǎ, şi anume, momentul de revelare, în care ―razele mari a gîndirii 

/ Negurile albe pǎtrund‖. Un alt oximoron, ―negurile albe‖, care surprinde 

intelectul aservit voinţei. Atributiva ―ce-a lui margini îşi gǎseşte/ Într-a 

negurilor creţi‖, trimite tocmai la ideea unei cunoaşteri subiective, mǎrginite 

de interese personale, meschine. Pentru prima datǎ, avem opoziţia dintre o 

imagine subiectivǎ a lumii, simbolizatǎ prin ―ceţi eterne şi sure‖, şi o 

imagine obiectivǎ – ―un arc albastru clar senin‖. Cele trei epitete sugereazǎ 

cunoaşterea purǎ, în vederea lui ―a şti‖. De remarcat este felul în care 
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Eminescu surprinde acest moment de inspiraţie, prin imaginea razelor 

gîndirii care pǎtrund negurile. Nu se relevă a cui gîndire, tot ce aflăm este cǎ 

prin ―razele‖ acestei gîndiri se realizeazǎ eliberarea intelectului de sub 

imperiul voinţei. Folosind metafora lui Schopenhauer, putem spune cǎ intrǎ 

in activitate ―un principiu strǎin voinţei, anume eului propriu, un fel de 

„geniu‟ adevǎrat survenit din afarǎ‖ (Ibidem : 187). 

Versurile 12-16 surprind mişcarea intelectului liber, care are o 

percepţie obiectivǎ a realitǎţii. Dacǎ simbolul pentru intelectul aservit voinţei 

era ―luminoasa umbrǎ‖, simbolul pentru intelectul liber este ―geniul de 

luminǎ‖, care ―zboarǎ printre neguri‖, lasînd în urma sa ―un fluviu clar de 

albastru senin aer‖. Dupǎ Schopenhauer, obiectele cunoaşterii omului de 

geniu sînt Ideile platoniciene. În mitul peşterii, Platon simbolizeazǎ 

principiul suprem, Binele, care guverneazǎ lumea Ideilor, prin lumina 

soarelui, în timp ce lucrurile sînt simbolizate prin umbre. Opoziţia întuneric-

seninǎtate din textul eminescian poate fi interpretatǎ ca opoziţia dintre o 

cunoaştere ancoratǎ în lumea lucrurilor  şi una a Ideilor. Interesantǎ este 

expresia ―geniul de luminǎ, Ioana Em. Petrescu considerǎ cǎ folosirea unor 

expresii precum ―pleiada auroasǎ” din La mormîntul lui Aron Pumnul sau 

―geniul luminii‖ din Mureşanu40 corespunde etapei asumǎrii unor convenţii 

poetice în cadrul liricii eminesciene. Eminescu, însă, nu se limitează la a 

înşira ―cuvinte goale ce din coadǎ au sǎ sune‖, el cautǎ ―cuvîntul ce exprimă 

adevǎrul‖ (Criticilor mei), aspirînd spre ceea ce Ioana Em. Petrescu numeşte 

―recuperarea sensurilor originare ale termenilor poetici tradiţionali‖ (Ioana 

                                                 
40 De remarcat este prezenţa Geniului Luminei ca personaj în prima variantǎ a poemului 

Mureşanu (1869), şi anume, personajul care îl salveazǎ pe Andrei Mureşanu de la 

moarte. Profetul pentru care ―în planu-eternitǎţii Românii-s un popor/ Cum e un soare 

numai prin mǎrile de nor‖ (v.77-78) nu moare, ci, luminat de Geniul Luminei, cautǎ 

―armonia sferelor seninǎ‖ prin cîntec. În legăturǎ cu aceastǎ primǎ variantǎ, Ioana Em. 

Petrescu remarca faptul cǎ, deşi ―rǎmîne ancoratǎ în sfera literaturii paşoptiste: mari 

pasaje retorice - alternînd cu dialogul ideologic - sînt poetizate prin alegorie, în gustul 

clasico - romantic al înaintaşilor‖ (p. 35), ―simbolistica luminii devine cu adevǎrat 

eminescianǎ în cîteva pasaje ce depǎşesc nivelul alegoric al imaginii şi ating stratul unor 

intuiţii poetice originare‖ (p.42).  Monologul Geniului Luminei oferǎ intuiţia structurii 

unui cosmos al cǎrui centru nu este un singur soare, ci mai mulţi, rǎspîndind o luminǎ 

infinitǎ. Imaginea pluralitǎţii sorilor o anticipeazǎ pe aceea a pluralitǎţii ―luminelor‖, 

prezentǎ în cǎlǎtoria Luceafǎrului  cǎtre Demiurg: ― Şi din a chaosului vǎi,/ Jur împrejur 

de sine,/ Vedea, ca-n ziua cea de-ntîi,/ Cum izvorau lumine‖. Cu toate cǎ avem de-a face 

cu o creaţie de tinereţe, intuiţiile poetice sînt profunde, anunţîndu-l pe creatorul 

Luceafǎrului. 
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Em. Petrescu 2005 : 40). Tudor Vianu îl considera pe Eminescu ―un pictor al 

luminii‖(apud Ioana Em. Petrescu 2005 : 41), lumina fiind, în perspectiva lui 

Vianu, o imagine-nucleu a liricii eminesciene. Ce înseamnǎ, deci, expresia 

―geniul de luminǎ‖? În opera lui Eminescu, existǎ o frecventǎ sinonimie între 

termenii ―demon‖ şi ―geniu‖, explicabilǎ prin echivalenţa originarǎ a 

termenilor, grecescul ―daimon‖ avînd o accepţie similarǎ celei a latinescului 

―genius‖(Ibidem : 85-87). În poemul Fata în grǎdina de aur, fie cǎ zmeul se 

întrupeazǎ ca înger sau ca demon, fata i se adreseazǎ acestuia prin apelativul 

―geniu‖, desemnînd o fiinţǎ nepǎmînteascǎ, mediind între două nivele de 

existenţǎ (divin şi uman), fǎrǎ a aparţine nici unuia dintre acestea. Asemeni 

―geniului de luminǎ‖, intelectul este, la rîndul sǎu, liber. Aşa cum geniul 

luminii mediazǎ între douǎ lumi, şi omul de geniu este ―servitor la doi 

stǎpîni‖ (în expresia lui Schopenhauer), fiindu-i destinat a vedea în lucruri nu 

doar generalul, ci şi particularul, pentru a se putea adapta vieţii de zi cu zi. 

Lipsit de cumpǎtare, nesociabil, de o excesivǎ sensibilitate, geniul are a servi 

voinţa din cînd în cînd  pentru a supravieţui.  

Versurile 17-23 descriu imaginea unor neguri care ―suspendǎ creţi‖ 

în calea ―rîului de aer albastru‖, sugerînd întocmai imposibilitatea geniului 

de a se dedica contemplǎrii lumii ca întreg în toate momentele existenţei sale. 

Poezia se încheie cu imaginea ―rîului de aer albastru‖, care serveşte drept 

cale ―geniului luminei‖, o imagine reluatǎ, parcǎ, pentru a accentua ideea 

ajungerii la veritabila cunoaştere, prin transformarea geniului în subiect pur. 

Structura verbală a poeziei este dominată de indicativul prezent 

(―trǎieşte‖, ―pǎtrund‖, ―gǎseşte‖, ―sboarǎ‖, ―suspendǎ‖, ―serveste‖), cu o 

singură excepţie, atunci cînd se prezintǎ consecinţele eliberǎrii intelectului de 

sub imperiul voinţei: ―Îndǎrǎtu-i pintre neguri / A rǎmas un fluviu clar / De 

albastru senin aer‖. Utilizarea timpului prezent ne transformǎ în martori la 

acest moment de inspiraţie, pe care îl urmǎrim uimiţi, cuprinşi parcă de 

luminǎ. De observat este şi faptul cǎ, în acest text, Eminescu nu foloseşte 

rima, fapt inedit în contextul creaţiilor sale41. Eliberîndu-şi poezia de astfel 

de constrîngeri, poetul pare a sugera cǎ mai importantǎ pentru el este 

exprimarea unei anumite idei, redarea unei anumite imagini, decît supunerea 

la exigenţe formale. Urmîndu-şi cursul gîndului, poetul utilizează o formă ca 

                                                 
41

 Un alt exemplu de utilizare a versului alb este Numai poetul… (1868), o artǎ poeticǎ 

în care Eminescu îşi exprimǎ liber gîndurile privind misiunea poetului în lume: de a se 

eterniza prin cîntec.  Poezia Într-o lume de neguri… poate fi consideratǎ o frumoasǎ 

confesiune a poetului cu privire la momentul de inspiraţie, de luminare. 
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―razele mari a gandirii‖. În plus, ambiguitatea intrinsecǎ a textului ne 

dezvǎluie un Eminescu precursor al modernismului. Un Eminescu care ne 

invitǎ sǎ cǎutam sensurile adînci ale operei sale. 

III. Emoţia trǎită la lectura acestei poezii este autenticǎ, dar însoţitǎ 

de o frustrare: neputinţa de a rǎspunde întrebǎrii ―ce a vrut sa spunǎ poetul‖. 

În prezentul eseu, am propus o interpretare, anume cǎ eliberarea luminii din 

lumea negurilor simbolizeazǎ un moment de luminare interioara, de 

percepere a lumii într-o manierǎ obiectivǎ. Este doar o interpretare, dar o 

interpretare prin care am încercat a da un rǎspuns întrebǎrii amintite mai 

înainte, de care de atîtea ori ne izbim în receptarea  unui text modern. Ceea 

ce conteazǎ, însǎ, cel mai mult este, poate, nu încercarea de a raţionaliza 

imaginile prezente în acest text, cît emoţia trǎită. ―Profet al luminii‖ 

(Mureşanu), geniul eminescian se plimbǎ printre Idei, dǎruind el însuşi 

luminǎ. 
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Master, Iaşi 

 

 

Cînd crivăţul cu iarna... 
Sceno-grafii mitico-lirice 

 
 

―Realitatea pămînteană contrafăcută 

 năzuieşte spre întregirea sa într-o imagine 

 frumoasă, atît pentru a apărea, cît mai 

ales pentru a fi frumoasă.‖ 

(PLOTIN) 

 

 

  Poemul eminescian privilegiază intersecţia gîndirii mitice, în 

varianta ei populară,  cu ritualul liric, magic-exorcizant şi deschizător al 

sceno-grafiilor cîntecului. Este deschisă astfel, nu numai binecunoscuta 

structură scenic-rituală a poeziei erotice eminesciene, ci, printr-o 

interesantă poetică a pragurilor textuale, şi o cale  spre conturarea unor  

„universuri ale vorbirii‖, în ritmul cărora se ajunge la  ambiguizarea 

discursului liric.
42

  

 Astfel, în poemul Cînd crivăţul cu iarna... lirismul îşi are originea 

lui epifanică, în care arătarea, limbajul în simboluri, provoacă cufundarea 

spiritului în matca senzorialităţii. Confruntarea celor două planuri (mitic 

şi liric), fluxul şi refluxul relaţiei dintre eul liric şi subiectul contemplaţiei, 

dinamizează proiecţia spaţiului poetic, sublimînd sensul într-o dinamică 

alegorie a vorbirii, în datele unui  palimpsest retorico-imagistic, anulînd 

tocmai din acest motiv vitalitatea  epică sau forţa expresivităţii 

înlănţuirilor episodice, specifice basmului.  

Este  vorba de un poem cu ramă epică, ramă care solicită un 

hieratism al ritualului povestirii.Încercînd să explice relaţia dintre poet şi 

gîndirea mitică, Albert Beguin, teoreticianul romantismului oniric, 

                                                 
42

 Teoria lui Empson despre ambiguitatea discursului liric. 
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concepe relaţia dintre poet şi miturile sale, nu din punct de vedere 

mimetic sau instrumental, ci cu înţelegerea că mitul ar fi „singurul 

instrument de care dispune poetul pentru a face faţă uimirii. Omul se 

confruntă cu un univers închis şi, pentru a se înţelege cu acest univers, o 

dată în plus, el face apel la imaginaţia care inventează, care povesteşte, 

care dă sens.‖  (Albert Beguin 1973: 126) 

Cadrele acestui epos, captat de departe, conturează spirale 

regresive,  care provoacă un „aparté‖ al povestitorului ce-şi 

conştientizează rolul şi propria regie a sintagmelor. Unduirile versului, 

pandantul lirico-magic va provoca manifestarea progresivă a oniricului, 

care se constituie în interfaţă a imaginaţiei în formule condiţionale 

(construite gramatical prin conjunctiv, condiţional-optativ, viitor, 

prezumtiv ş.a.), cu rol de permutare virtuală spre spaţiul feeric, în genul 

arhicunoscut al incipitului folcloric „se făcea că‖, personalizat şi 

prezentizat în poemul eminescian prin „îmi pare că‖. Din expoziţie în 

desfăşurare, povestaşul din poemul eminescian uită să-şi îndrepte vocea 

din interior spre în afară
43

, lăsînd personajelor şi acţiunilor prim-planul. 

Protagonistul povestitor rămîne captivat de incursiunea sa subiectivă, 

astfel încît spaţiul şi timpul, precum şi „actorii‖ par a rămîne suspendaţi  

pe o scenă subînţeleasă.  

  Lectura, sursă şi mediator al revelaţiei, devine etalon pentru 

scriere, căci, aşa cum ne aminteşte Mircea Eliade, lectura are o structură 

şi o origine mitică, pătrunzînd în spiritul celui care performează, 

posedîndu-l. La fel, spunerea subordonează pe cel care-o rosteşte; 

povestitorul intră „sub imperiul unui mecanism ficţional‖ (Gheorghe 

Vrabie 1997: 12). Asigurarea virtuţilor hierofanice ale mitului, prin cele 

două variante ale întîlnirilor în imaginar - lectura şi ascultarea - 

esenţializează conţinutul ficţional, creînd un basm-totem. Acest  model 

complex funcţionează şi divergent şi concentrant, acţionează  în toate 

elementele componente, fiecare unitate-mitem fiind producătoare de sens 

integral, generînd energia potenţială a scenariului întreg. Scrierea este cea 

care deplasează (atomizează, vulgarizează, îndepărtează de esenţe), mitul 

devenind astfel o serie ordonată de alunecări şi recurenţe - ceea ce 

Derrida va înţelege prin procedeul diseminării (Jacques Derrida 1997: 77) 

                                                 
43

 Este vorba, bineînţeles despre focalizare, particularizînd termenii lui Pouillon. 
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– iar lectura, în forma ei originară de seducere-legănare, dar şi stimulare a 

iluziei care se construieşte prin gîndire, reface legătura pierdută între mit 

şi cunoaştere, reface, deci, mitul.  

Cînd crivăţul cu iarna... înseamnă, în planul gîndirii despre 

aparenţă, o intruziune în mitul unui pharmakon – discutat de Socrate în 

Phaidros – care avansează arhaicul  paradox între aparenţă şi esenţă, 

între visarea aparenţei şi gîndirea esenţei, între mit şi scriere sau (pentru 

a părăsi filosofia de dragul poveştii!) conştientizarea eterogenităţii relaţiei 

dintre scenă şi grafia ei. 

     Discursul mizează de fapt pe o regie a aducerilor în prim-plan a 

unor mărci stilistice implicite, o îmbătătoare coregrafie de atmosferă, cînd 

pur mitică, prin intermediul mitemelor compoziţionale, cînd spre un mitic 

de sursă folclorică, unul intim, care implică o magie a ascunderilor 

aşteptate, a chemărilor mute, în varianta cîntecului erotic popular. S-a 

spus chiar despre legătura dintre cîntul idilic eminescian care rămîne sub 

zodia naivă a strămoşilor idilizanţi, de la Conachi la Alecsandri, că ar fi 

împrumutat din folclor „lipsa de pudoare, marea sinceritate a 

descătuşării sentimentelor‖ (I. Rotaru 1965). Poezia aşa-ziselor 

„romanţe‖ eminesciene nu trebuie privită însă după influenţele epocii sau 

după stereotipurile ceremonialului erotic preluate din moda Văcăreştilor, 

căci - aşa cum observa Dan C. Mihăilescu - există în acest ritual al 

apropierii o „condiţie a acuităţii senzoriale, acuitate dublată de un prag 

al discernerii, prin care sinele este într-adevăr co-relat universului‖ (Dan 

C. Mihăilescu 1982: 17). Este vorba de un erotism acordat ritmurilor 

eterne, în nici un caz de o „dezvelire‖ în sine, fără transcenderea părţilor. 

 Poemul se deschide din perspectiva unei aparente 

temporalităţii, fiind un excipit stereotip, ale cărei structuri verbale sînt 

construite în dauna unui sens integral. Ele au doar rol integrativ, 

dezvoltînd timpul-spaţiu al configuraţiei lirice. Dacă urmărim în poezia 

lui Eminescu comportamentul estetic al acestor intrări în text şi rolul lor 

atît stilistic, cît şi în geografia imaginarului, ajungem la concluzia că acest 

poem se integrează între banalul ton al cadrului erotizant dintr-un alt 

Cînd...
44

, în care experienţele stereotipe privilegiază decorul şi un incipit 

                                                 
44

 „Cînd luna aruncă o pală lumină/ Prin merii în floare-nşiraţi în grădină, / La 

trunchiul unuia pe tine te-aştept / Visînd de deştept.‖  
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cînd din Povestea magului călător în stele
45

, care funcţionează exclusiv 

cu rol mitogenetic, declanşează transcenderea pragului realităţii. 

 Intrarea în starea basmului, empatia proiectivă a 

auditorului, împacă „nevoia de mit‖, explicată din punct de vedere 

psihologic de Mircea Eliade
46

, căci tiparul mitic, umplerea lui cu sens, 

esenţializarea sau repetarea lui, presupun împăcarea conflictului între 

Gîndire şi Imaginaţie, între spirit şi sentiment, şi, în plan poietic, între 

poezia mitului şi poezia-mit. Sau, aşa cum observă laudativ poetul în 

producţia înaintaşilor, e poezia care „de minţi era gîndită", "din inimi era 

scoasă‖ (Epigonii). Tot pe un criteriu psihologic, dar şi pe un context 

ritualistic, A. Van Gennep introducea mitul în seria celor patru categorii 

folclorice, alături de legendă, fabulă şi basm (A. Van Gennep 1997: 43). 

Diferenţa dintre basm şi mit ar consta în depăşirea conştiinţei unei  

religiozităţi în act. Narativul evident marginal al modernelor „mituri 

artificiale‖, precum şi exacerbarea conştiinţei de sine, egolatria actantului 

mitic, istoricizat se produc în dauna conştiinţei mitice, colective şi 

centralizatoare; vor impune un spectacol al ornamentelor şi emblemelor, 

al decorului fluctuant, transparent peisaj desacralizat prin reducţia 

mythos-ului în logos. Aceasta e  lumea  care „vorbeşte‖ în „Poveşti şi 

doine, ghicitori, eresuri.../ Abia-nţelese, pline de-nţelesuri...‖(Trecut-au 

anii...). Pledînd pentru refacerea „anatomiei‖ originare a creatorului, cu 

cele două feţe complementare – poet şi povestitor – Borges îşi aminteşte 

că „anticii, atunci cînd vorbeau despre un poet, aveau în minte nu numai 

pe rostitorul unui înalt lirism, ci şi pe cel care spunea o poveste.‖ (Jorge 

Luis Borges 2002: 42) 

 Poemul eminescian ascunde în această arhitectură a pragurilor o 

pseudo-mitogeneză, reevaluată, adusă la suprafaţa textului de o formulă 

combinatorie reflectată în adîncirea misterului textului. Textul îşi 

captează meandrele originalului său „bazin semantic‖, cînd pătrunderea în 

mitul povestirii, ca act, potenţează „gradul zero‖ al poeticii eminesciene. 

Astfel, atunci cînd „scenaristul‖ aşază, recreativ, în decor „crivăţul cu 

                                                 
45

 „Cînd basmele iubite erau înc-adevăruri, / Cînd gîndul era pază de vis şi de eres, / 

Era pe lumea asta o mîndră-mpărăţie...‖ 
46

 Mircea Eliade 1963: „Orice comportament mitic te vindecă de acţiunea timpului...‖ 

sau „dorinţa de a regăsit intensitatea cu care am trăit, cunoscut un lucru pentru prima 

oară‖. 
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iarna‖, „cîmpii întinse late‖, „cîinii care latră‖ şi „fetele care să 

scarmene cu mîna lîna‖, el nu face altceva decît să includă în text decorul 

familiar, declanşator al zicerii. Acest al doilea prag, al povestirii ca obiect 

al contemplaţiei, este introdus în strofa a doua, în care nu restrîngerea 

cadrului pe instanţa lirică va atrage atenţia asupra elementelor universului 

vorbirii în care se pătrunde, ci faptul că acest eu povestitor „cugetă basme 

mîndre, poetice poveşti...‖. Naşterea băsmuitorului, complement mitic al 

cugetătorului contemplativ, consacrat pînă la stereotip de lumea 

introvertită a pastelurilor lui Alecsandri, corespunde unui plan 

intermediar, care propune şi deschide pragul metatextual al poveştii.   

 În continuare, prima parte a poemului stă în această zonă, a 

zămislirii unui univers visat, care îşi caută semnele mitice, cînd în 

cuvintele plurivalente, cînd în cele amnezice, cum observă René Char, 

propunînd o retorică a cuvintelor originare. Pseudo-actanţii din culisele 

poveştii, avîndu-şi fiecare origini populare şi spaţii profane proprii care 

conservă ritualul, sînt, cînd „fetele care scarmănă cu gura glume‖ sau 

„vreo babă ţănduroasă‖, cînd „a mamei rugăciune‖, care, încheiată, va 

lăsa loc unui alt ceremonial, sacru implicit, în dauna celui sacru explicit. 

Această retorică cu simboluri amnezice, adormite, la limita manifestării 

lor textuale, reface „drumul poveştilor ce-aud‖. Rolul imagistic al acestor 

trimiteri, indicînd spaţii şi ocupaţii, este de a reface interstiţiile arhaice de 

la gest la ritm şi incantaţie, de la simpla figuraţie la sens, de la redundanţă 

la ritual.
47

 (Petru Caraman 1997) 

 Intrarea în scenă a Gîndirii, care aranjează gîndurile şi, în 

acelaşi timp, reface constelaţia onirică a poveştii, măsurată de „glasul‖ 

dezarticulat al orologiului, va urma procedeul mitogenic „înşiră-te, 

mărgărite‖, căci povestirea este ea însăşi un „joc cu mărgele de sticlă‖, 

schema putînd fi destructurată şi reaşezată din centrul ei; menestrelul, cel 

care-şi asumă colportarea poveştii, are libertatea reasamablărilor.  

 Ciocnirea „gîndurilor sclipitoare‖ cu „umbririle întinse‖ ale 

nopţii marchează intrarea în regimul nocturn, timp al povestitorului. Acest 

povestitor atipic, al cărui chip e ascuns şi revelat de dublul său rol 

(dezvăluie şi ascunde), va trece un al treilea prag, al unei ziceri 

afrodiasice, care îi va permite să „culeagă blîndele visări‖ de pe fruntea 

                                                 
47

 Cercetătorul arată rolul cîntecelor care însoţesc şi susţin munca.    
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iubitei. Blînda visare, care ar putea să fie condiţia de echilibru şi de 

întîlnire în această lume somnolentă, hibrid între lumea visată şi lumea 

ascultată, accentuaeză ambiguitatea prin intrarea în regimul senzorialităţii, 

al dorinţei care conduce la o regie fără reprezentaţie finală. Adormit şi 

trezit alături de această  Ileană Cosînzeană, visătorul, pierdut în 

intermundiile proiecţiilor sale erotice, va uita drumul înapoi spre lumina 

originară. O altă lumină şi o altă voce, de gradul doi de data aceasta, 

preface imaginaţia în realitate. Este, bineînţeles, o realitate paradisiacă, în 

care visările vaporizează trecerile, camuflează limitele, înving orice 

transcendere spaţială sau temporală. Din nou, din  scenariu în scene, regia 

lui „ca şi cum‖ apare cu toate semele ei, însă acum registrul ficţionalizării 

nu mai aspiră să despartă părerea de fiinţare, ci, din contră, să accentueze 

feeria, să contrazică prin aceleaşi mărci, ale captivantului „îmi pare că‖ 

orice valabilitate a tiparelor.  

 Trecînd pragul vital al decorului, cu funcţiile lui configurative, 

poetul intră în mitul rostirii care în-cadrează misterul erotic,  refuzîndu-şi 

reprezentaţia. Acum, basmele şi alaiul său de figuranţi („copilele cu 

chipul dulce drag‖, „feţi-frumoşi mîndri ca arborii de fag‖) nu mai susţin 

un ritual al vorbirii autotopic, ci invadează pe post de decor lumea creată 

magic, din care se va desprinde acea apariţie blondă, unicizată prin 

formula folclorică a „preafrumoasei fete‖, acea „una la părinţi‖din 

Luceafărul. Veche cunoştinţă a iubitorului de basm, Ileana Cosînzeana, a 

cărei companie pare idealul oricărui cititor empatic al producţiilor 

plăsmuite la gura sobei, converteşte modelul livresc al basmului în trăire 

pură. Reminescenţa cuvîntului mitic, „blîndele şege‖, şoptite de frumoasa 

proiecţie, sînt păreri de vorbă, doar umbre ale logos-ului esenţial al 

basmului. 

 Această discretă trecere, ca gîndul (cum ar spune basmul!) prin  

contemplaţie în obiectul contemplaţiei, permanentizează efectul de 

migraţie diafană, din vis în vis, şi din basm în basm. Temporizările şi 

spontaneitatea scenei de iubire sînt vag simulate de accentuarea intruzivă 

a unui decor spaţio-temporal din această a doua parte a poemului. Din 

nou, decorul idilic vine să stimuleze ritualul regăsirii, bucuria reînnoitei 

joncţiuni cînd în „noaptea dulce brună‖, cînd în „pînza luminoasă‖ a 

verii, sub „ninsoarea stelelor din ceruri‖ sau „în ploaia de flori roze‖. E 

un ritual al armoniei ca veşnică tentaţie, armonie autosuficientă. Alogica 
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imaginarului se construieşte prin şi dincolo de logica mitului, căci – din 

perspectiva lui Gilbert Durand – „procedeul mitului şi al  reveriei este de 

a repeta legăturile simbolice care-l constituie.‖ (Gilbert Durand 1999: 

179)  

 Efectele insolitării în peisajul metaforelor spaţiale şi temporale 

- fiecare propunînd şi închizînd o poveste -  succesivele şi trecătoarele 

praguri ale visării îşi denunţă finalitatea de aparenţă şi mister în ultima 

strofă a poemului. Această structură nu „rezolvă‖ povestea şi nici nu-i 

suspendă grăbit firul, ci, urmînd substratul generativ al scenariului, 

fixează pragul reflexiv pe „figura‖ lirică a visătorului „îngînat de glas de 

ape‖. Astfel, respectîndu-se o lege cratilică, mythos-ul se reuneşte cu 

mimesis-ul şi mysterion-ul, deoarece, aşa cum spune Platon, cele trei 

„nume‖ propun o ontologie a „micşorării‖, a sensului care, retrăgîndu-se 

într-un hermetism sui generis valorizează o altfel de spunere. Revelatoriul 

vers eminescian „Misterul lin surîde pe lumea cea tăcută‖ sustrage scena 

şi grafia ei lirică oricărui joc, chiar unuia plin de semnificaţii.  
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ADRIANA MILICĂ 

Anul II, Iaşi 

 

 

Arhetipuri şi ambivalenţă imagistică în poemul 

 Cînd crivăţul cu iarna... 
 

 

„Abia atunci cînd avem ochii închişi sîntem  

cu adevărat clarvăzători‖ (C. G. Jung) 

 

 

Atunci cînd Mihai Eminescu citeşte pentru prima dată nuvela 

Sărmanul Dionis la Junimea (1 septembrie 1872) este întrebat dacă ce se 

petrece cu Dionis este vis sau nu? El le răspunde: „Da şi nu... Aceasta-i o 

teorie greu de înţeles‖. Răspunsul  trasează, totodată, coordonatele 

poemului Cînd crivăţul cu iarna... căci atenţia poetului pare să se 

îndrepte spre două perspective. Prima aparţine realului, dominat de a fi, 

cea de-a doua corespunde visului, unde totul este pus sub semnul lui a 

părea. 

Poemul are ca element central dualitatea imagistică, aspect ce 

permite identificarea a două universuri care vor fi numite convenţional 

lumea imaginilor idilice (partea întîi ) şi lumea fanteziei imateriale 

(partea a doua). Precizăm că analiza îşi ia ca suport argumentativ teoria 

lui  Jung a arhetipurilor, mai precis modalităţile prin care cele două 

universuri sînt relaţionate, atît la nivelul structurii poemului, cît şi la 

nivelul ansamblului imagistic.  

 

I. Definirea lumilor 

  

Numim lume a imaginilor idilice elementele poetice care stau sub 

semnul realului, al conştientului (primele opt strofe). Lumea fanteziei 

imateriale cuprinde elementele poetice care evidenţiază oniricul, ca 

ilustrare a inconştientului (celelalte şapte strofe). Termenul idilic este 
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folosit cu un sens similar celui din lirica pastorală, în care viaţa 

cîmpenească este prezentată într-o formă idealizată. 

Lumea imaginilor idilice îşi defineşte identitatea prin reverie, 

proces creator care generează un cadru asemănător celui de poveste:„Îmi 

place-atuncea-n scaun să stau în drept de vatră,/ S-aud cînii sub garduri 

ca schiaună şi latră‖), iar  lumea fanteziei imateriale se dezvoltă prin 

intermediul visului („În visele din somnu-mi s-adun să se îmbie‖), 

pătrunzîndu-se în basm. Lumea imaginilor idilice şi lumea  a fanteziei 

imateriale iau naştere şi se sistematizează prin procese similare. Existenţa 

primului univers nu implică distrugerea şi decăderea celui de-al doilea, 

cele două ajung să se completeze căci visul nu-i decît „o exteriorizare 

specifică conştientului, care apare în inconştient‖ (C. G. Jung 1998: 108). 

Întrucît nici lumea imaginilor idilice şi nici cea a fanteziei imateriale nu 

pot exista fără raportare la temporalitate şi spaţialitate, cele două 

universuri textuale impun o ilustrare mai detaliată (vezi secţiunile III şi 

IV). 

 

II. Reverie şi vis 

 

În lumea imaginilor idilice, imaginarul se realizează prin reverie. 

Reveria exprimă o relaţie dinamică cu realul, faţă de care se defineşte ca 

real-posibil:„Îmi place-atuncea-n scaun să stau în drept de vatră / (...) Iar 

eu s-ascult pe gînduri şi să mă uit de lume/ Ca mintea s-umble drumul 

poveştilor ce-aud‖. Totuşi, „cîmpul de atracţie în care reveria devine o 

forţă a imaginarului este realitatea cu atributul ei de emergenţă‖ (Valeriu 

Filimon 1999:105). Prin natura ei de vis al treziei, reveria aureolează 

reprezentările, adăugîndu-le o vrajă magică.  

 Ca realizare a imaginarului în lumea fanteziilor imateriale, visul ia 

două forme: vis nocturn (versurile 25-38) şi vis imaginativ (versurile 39-

94). Pentru a evita egalitatea dintre visul nocturn şi reverie, G. Călinescu 

foloseşte termenul de „somnolenţă‖ (Ibidem). 

 Prin visul nocturn, ilustrat de motivul somnului, se face trecerea 

de la lumea imaginilor idilice la lumea fanteziei imateriale, creîndu-se, 

implicit, visul imaginativ. Trecerea devine posibilă prin intermediul 

mecanismului „vis în vis‖. Visul nocturn permite realizarea unei 

dedublări onirice, căci eul liric se transformă într-o identitate poetică de 
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tip fabulos. Această nouă identitate poate exista doar în interiorul visului 

imaginativ („Îmi pare-atunci că mîndră Ileană Cosînzeană/ (...) În mine 

se-ndrăgeşte (...)‖). Proiecţia ideală a femeii în vis vine să întregească 

imaginea unui cuplu al armoniei, căci visul imaginativ eminescian 

restituie o stare originară, mitică, ce prefigurează împlinirea.  

 Visul imaginativ apare ca un basm („Dar toate-acele basme în 

somnu-mi mă urmează‖) şi corespunde gîndirii dereistice „specifică 

proceselor inconştiente, adică acelea care sînt sustrase controlului‖ (C. G. 

Jung 1998: 81). Imaginile apar iniţial contradictorii („se-mbină, se-

nfăşoară, se luptă, se desfac‖), dar, treptat, ele capătă o altă dezvoltare. În 

acest cadru feţii frumoşi fac nunţi „de patru zile şi [de patru nopţi pline]‖. 

Personajele Făt Frumos şi Ileana Cosînzeana sînt „proiecţii imaginare cu 

aspect universal al individualităţii multiple‖ (Valeriu Filimon 1999: 228). 

 Visul nocturn şi visul  imaginativ se contopesc, ele nu sînt 

expresiile a două realităţi strict diferite, ci ajută la „ridicarea unui plan 

superior de reprezentare‖ (Eugen Simion 1964: 204). În acelaşi timp, 

trebuie subliniat că lumea inconştientului, a visului este la fel de bogată şi 

de diversă ca şi lumea conştientului, a reveriei.  

 Prima parte a poemului, adică lumea imaginilor idilice, însumează 

o serie de procese senzoriale, menite să realizeze o reflectare directă şi 

unitară a contemplării: „să văd roze de aur şi sărutări aprinse/ În 

vreascuri ce-n foc puse trosnesc des risipit/ Ca vorba unei babe măruntă, 

ţănduroasă‖. Partea a doua nu cuprinde numai structurile perceptive, ci şi 

pe cele afective sau ideatice: „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 (...)‖. Aşadar, 

prin trăire în lumea fanteziei imateriale, se obţine imaginea unui univers 

în care, aparent, lucrurile şi fiinţele au un relief similar celui din viaţa 

reală.  

 Prin bogăţia şi diversitatea visului se face apel la toate 

conţinuturile psihice în devenire, care nu au atins încă pragul conştiinţei. 

Identitatea poetică de tip fabulos are capacitatea de a reproduce în mărime 

naturală „realitatea‖ din vis, simţurile - văzul („haine luminoase‖, „ochii 

căprii‖, „ochii-albastre stele‖) şi auzul („îmi spune blînde şege‖, „în 

barcă şed şi-ascult eu a inimii bătaie‖) – fiind şi ele prezente. Cu toate 

acestea, visul reprezintă lucrul văzut care nu se confundă cu lucrul 
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perceput, fapt specific reveriei: „A vorbi despre imagini în legătură cu 

visul este greşit, căci imaginea îşi pierde orice legătură cu copia. Vizualul 

în vis e mai aproape de ceea ce figurează decît de ceea ce e figurat‖ (C. G. 

Jung 1999: 43). 

 În legătură cu visul, Ioana Em. Petrescu notează că „într-o 

accepţie majoră, somnul este calea pe care gîndirea (gîndirea din vis) îşi 

regăseşte libertarea şi forţa ei demiurgică, fiinţa redobîndeşte starea 

pierdută de farmec, iar universul redevine feeric şi muzical, asemenea 

lumilor organizate în modelul cosmogonic platonician‖(Ioana Em. 

Petrescu 2001: 98). Prin urmare, visul nu este o înlănţuire incoerentă de 

întîmplări, ci o proiecţie a imaginaţiei şi percepţiei, menită să construiască 

un univers compensator. 

 În altă ordine de idei, cele patru momente ale visului, de care 

vorbeşte C. G. Jung
48

 (C. G. Jung 1998: 106 - 107), par a se regăsi, în 

poemul Cînd crivăţul cu iarna..., atît în planul reveriei cît şi în cel al 

visului, stabilindu-se astfel ambivalenţa imagistică.  

 

III. Temporalităţi  

 

 Reveria şi visul se desfăşoară în timp. În raport cu timpul istoric, 

reflectat în social, timpul individual este reflectat în poem ca o întoarcere: 

„segmentul orizontal al timpului social este inversat‖ (Valeriu Filimon 

1999: 109). Din punct de vedere gramatical, prezentul este timpul 

poemului, însă, din perspectiva timpului individual, se disting două 

orizonturi temporale, corespunzînd celor două lumi: timpul senzaţiilor 

                                                 
48

 - expoziţiunea şi personajele sale: „crivăţul cu iarna‖, „fete‖, „babă ţănduroasă‖ 

(partea I), respectiv „noapte dulce brună‖, „copilele din basme‖, „feţi frumoşi cu plete‖ 

(partea a II-a); 

- acţiunea care se anunţă şi se înnoadă: „Atuncea focu-mi spune povestea-a mai 

frumoasă/ Din el o aud astfel cum voi să o aud” (partea I), respectiv „Îmi pare-atunci 

că mîndră Ileană Cosînzeană/ (...) În mine se-ndrăgeşte (...)‖ (partea a II-a);  

- peripeţia: „Somnul m-apucă-n braţe prin gîndurile mele/ Şi-n somn mă mai urmează a 

lor blînd glas uimit” (partea I), respectiv „Ea vine şi pe sînu-mi cu dulce ce se lasă/ (...) 

Iar eu pe mîîini, pe gură, pe ochi, pe albu-i gît/ Încet, beat de uimire, o mîngîi, o sărut‖ 

(partea a II-a); 

- punctul terminus:  „Adorm şi ea la capu-mi surîde şi veghează‖ (partea I), respectiv 

„Misterul lin surîde pe lumea cea tăcută‖ (partea a II-a). 
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(partea I) şi timpul reprezentărilor (partea a doua). Legătura dintre cele 

două orizonturi temporale este asigurată prin percepţie, ca act individual.  

Ca marcă a contemplării, timpul senzaţiilor presupune obiectivare 

şi este evidenţiat în text prin metafora orologiului – greier, simbol al 

îmbătrînirii timpului, dar şi al armoniei şi muzicalităţii. Dacă „orologiul, 

fidel interpret al bătrînului timp‖ (Sărmanul Dionis) măsoară timpul 

senzaţiilor, timpul reprezentărilor este subiectivat, devine timp al iubirii. 

Acest timp maleabil este subordonat afectivităţii poetice de tip fabulos şi 

permite anularea graniţelor temporale, totul măsurîndu-se nu prin durată, 

ci prin evenimente. Imaginea orologiului este înlocuită de cea a Ilenei 

Cosînzeana, căci ea devine centrul timpului reprezentărilor. Portretizarea 

iubitei în oniric se realizează printr-o gamă diversă de epitete (Tudor 

Vianu 1968: 164-167): a) epitet individual („fruntea-i tulburată‖, 

„dulcile-i surîse‖, „albu-i gît‖); b) „epitet rar‖ [uşoară-(aeriană)] şi c) 

„epitete perechi nelegate‖ („ochii căprii, nalţi, mîndri‖, „umeda-i suflare, 

pură, copilăroasă‖).   

 Timpul verbal dominant, prezentul, impune poemului un caracter 

liric şi are valoarea unui prezent plastic (Dumitru Irimia 1979: 143). 

Conjunctivul prezent, folosit în prima parte a poemului, („să suni‖, „să 

şadă‖, „să stau‖) este o expresie a dorinţei de convertire a imaginarului în 

real, „în aspiraţia spre realizarea armoniei cosmice prin împlinire 

(erotică)‖ (Ibidem:139). În lumea fanteziei imateriale (partea a II-a), 

timpul prezent este însoţit de reflexiv, care semnifică imaginea luptei cu 

sine (Ibidem:138) („se-mbină, se-nfăşoară, se luptă, se desfac‖) şi în 

lumea imaginilor idilice reflexivul aduce mutaţii fundamentale în 

interiorul sferei subiectului (Ibidem:139)  

 

IV. Simboluri şi imagini ale spaţialităţii 

 

Atît lumea imaginilor idilice cît şi lumea fanteziei imateriale 

determină, la nivelul poemului, impunerea unor simboluri şi arhetipuri. 

Ca produs ce ţine de planul paradigmatic al poemului, simbolul trimite 

mereu la un conţinut mai vast decît semnificaţia sa imediată. În plan 

sintagmatic, simbolul se dezvoltă prin imagini.  

Focul, noaptea şi visul sînt elemente arhetipale comune celor 

două părţi ale poemului, cu profunde implicaţii semantice la nivelul 
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ambelor lumi. În interiorul lumii imaginilor idilice, focul este umanizat, 

devine povestitor şi contribuie la crearea unui sentiment de intimitate 

familiară. În acelaşi timp, ca simbol al creaţiei, „focul terestru 

simbolizează intelectul, deci conştiinţa cu întreaga ei ambivalenţă‖ (Doina 

Ruşti 2002: 149), fiind o reflectare a subiectivităţii şi creativităţii: 

„Atuncea focu-mi spune povestea-a mai frumoasă. / Din el o aud astfel 

cum voi să o aud / Ş-amestec celelalte cu glasu-i pîlpîit‖. O dată cu 

pătrunderea în lumea fanteziilor imateriale, focul devine un simbol al 

„trăirii intense şi tragice prin intermediul căreia experienţa profană se 

sublimează‖ (Ibidem): „În vis mă arde soare şi cerul e văpaie‖. 

   Ca simbol al inconştientului, noaptea asigură eliminarea 

graniţelor dintre lumea imaginilor idilice şi cea a fanteziei imateriale. 

Noaptea „cu umbririle-i‖ poate fi încadrată în cîmpul semantic al negaţiei 

deoarece face trimitere la un grad mai atenuat al realităţii sau chiar o 

„vacuitate spaţială‖ (Tudor Vianu 1968: 191). Lunecarea sub impulsul 

timpului ce se stinge favorizează transcenderea spre vis. Ca legătură 

dintre fiinţa astrală şi cea terestră, visul presupune zbor, desprindere de 

realitate. Ca motiv poetic, visul asigură continuitatea dintre cele două 

lumi. 

Exceptînd elementele arhetipale, lumea imaginilor idilice este 

construită printr-o acumulare de procedee, care amintesc de expresivitatea 

pastelului: descrierea minuţioasă („vînturi scutur aripe‖, „zăpadă norii 

cern‖), detaliul („Cînd crivăţul (....) mătură cu aripa-i cîmpii întinse, 

late‖), cromatica metaforică („lanuri de argint‖, „roze de aur‖) şi 

elementele afective („Îmi place-atuncea-n scaun să stau în drept de 

vatră‖). 

Spre deosebire de prima parte, lumea fanteziei imateriale mai 

cuprinde şi elemente primordiale specifice, precum apa, luna şi lumina.  

Apa – element al spaţiului feeric în care se desfăşoară visul de 

iubire – are funcţia de a imprima sensul de perfecţiune şi de regăsire a 

eternului („Că lanuri undoiază, că apele lin plîng.‖). 

„Armonioasa lună‖ stă în legătură cu imaginaţia exaltată, cu 

subconştientul, căci viaţa nocturnă şi, implicit, inconştientul sînt termeni 

înrudiţi cu domeniul misterios al dublului („Luna prin nouri negri pe 

lume blînd veghează‖). 
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Lumina „ce se-mprăştie în pînză luminoasă‖ este pentru 

psihanalişti un simbol al dezvoltării unei fiinţe strălucitoare. În raport cu 

lumina, luna devine un fel de „sugestie a prezenţei absolute a omului în 

cosmos.‖ (Dumitru Irimia 1979: 362) 

 

V. Consideraţii finale 

 

Complexitatea poemului ar putea fi interpretată şi în legătură cu o 

afirmaţie a lui S. Freud. Pornind de la ideea că „o trăire intensă, prezentă, 

deşteaptă în scriitor amintirea unei trăiri anterioare, de la care porneşte 

dorinţa ce-şi află satisfacerea în creaţia literară. Prin modificări şi 

deghizări, scriitorul atenuează caracterul egoist al reveriei sale, reuşind să 

cîştige cititori prin plăcerea pur formală, adică estetică, pe care ne-o 

provoacă plăcerea fantasmelor sale‖ (Sigmund Freud 1980: 10), se 

atribuie creaţiei artistice planul lui a fi, şi interpretării acesteia de către 

cititor, planul lui a părea. Poemul există şi se revelează cititorului, numai 

prin plăcerea de a citi transfigurările din text şi de a le interpreta, prin 

filtrul lui a părea.  

 Dacă visul este un transfer, acelaşi lucru se poate spune şi despre 

poezie. Dacă a scrie înseamnă a fi animat de dorinţa de a poseda lumea 

prin limbaj, a citi ar trebui să însemne exploatarea unor lumi simbolice, 

arhetipale, dincolo de ceea ce poate sesiza raţiunea. 
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DAN BOTEZATU 

 Anul III, Braşov 

 

Niveluri ale ambiguităţii în opera eminesciană 

 

 Desprindem  dintre paginile de proză eminesciene un fragment 

care ne atrage atenţia ca deosebit, poate pe alocuri chiar atipic, însă fără 

îndoială interesant; intitulat încă din manuscris Contrapagină, caracterul 

polemic al fragmentului e direct sesizabil alături de ceea ce am numi o 

relativitate a percepţiei care culminează cu acel tout-egale din final. Stilul 

este viu, alert, tăios chiar, iar de polemizat se polemizează cu ms. Destin, 

cu Gura–Lumei, cu Publicul în general şi cu cititorul în particular, dar şi 

cu pagina (căreia i se opune această contrapagină), cu statutul ei în carte 

şi, nu în ultimul rînd, cu sine însuşi. Textul este semnat, dar semnătura, 

deşi succedă acelui tout–egale intră sub influenţa lui directă, 

"subsemnatul sau mai bine [ne]subsemnatul" (Mihai Eminescu 1964: 

327) pare să se autorelativizeze îndreptînd ironia asupra sieşi ca şi cum, 

asemeni contrapaginii care s-ar putea substitui în egală măsura titlului, 

prefeţei sau primului capitol şi cel ce îşi permite‚ numai [a] mă subsemna 

domniei voastre amic or inamic" s-ar putea substitui nu doar oricărei 

poziţii dintre cele două invocate, ci oricărei poziţii din cadrul textului. Şi 

adevărul este, pentru a prefigura puţin cele ce urmează, că exact asta se 

întîmplă. 

 Trebuie să lămurim succint ce presupune un text semnat. Avem 

în acest caz de a face cu o apropriere, textul care, fără să fie străin, rămîne 

nerevendicat, este, prin semnătură, recunoscut, intrînd într-o realaţie de 

apartenenţă
49

. Autorul textului îşi recunoaşte paternitatea iar textului i se 

adaugă o trasătură esenţială identificării. 

                                                 
49

 Chiar şi în cazul proceselor verbale sau a altor documente tipizate, formularea este de 

aşa natură (Subsemnatul..., urmat de verbe la indicativ prezent, pers. I, sg. în majoritatea 

cazurilor) astfel încît să marcheze această relaţie între autor şi text. 

 



210 

 Întorcîndu-ne la Contrapagină, putem să urmărim ce relaţii se 

stabilesc între acest fragment  şi iniţialele care alcătuiesc semnătura: M. 

E. Dacă textul a fost cu adevarat elaborat pentru a fi o prefaţă s-ar zice că 

am putea să bănuim în spatele iniţialelor, fără teama de a greşi, pe Mihai 

Eminescu. Dar susţineam mai sus că semnătura se află sub inflenţa directă 

a textului, că, pentru a inversa raporturile amintite, îi aparţine acestuia 

(această afirmaţie este susţinută atît de trăsături care ţin de stilul 

redactării, de evoluţia internă a textului, care spre final se 

metamorfozează într-o scrisoare, astfel încît semnătura ar putea să 

aparţină atît acestei scrisori cît şi textului per ansamblu, cît şi de faptul că 

acelaşi M. E. este o victimă, printre altele, a "culegătorului de tipografie" 

ms. Destin). Iar apoi prefaţa este doar una dintre opţiunile enumerate în 

text. În paralel cu această discuţie se impune a fi deschisă o alta: este 

fragmentul acesta unul ficţional sau are alt statut? Reamintim că textul ne 

este propus atît ca avant-propos, cît şi ca prim capitol. Dacă textul ar fi 

fost semnat de exemplu G. C., balanţa ar fi înclinat decisiv înspre ficţiune 

însă, trebuie să recunoaştem, nu la fel de decisiv în cealaltă parte, dacă ar 

fi fost semnat Mihai Eminescu. Doamna Lume, ms. Destin ar putea fi 

doar produsele ironiei eminesciene într-un cuvînt-înainte atipic, sau 

instanţe ficţionale la fel de atipice dintr-un capitol al prozei eminesciene 

care ar veni să demonstreze încă o dată varietatea ei. Un text care ar putea 

să treacă drept minor şi irelevant demonstrează în eprubetă dificultăţile pe 

care le pune unul dintre principalele niveluri ale ambiguităţii 

caractersistice discursului ficţional. Putem să citim în iniţialele M. E. – 

« Mihai Eminescu », sau dimpotrivă, să vedem în ele cultivarea deliberată 

a ambiguităţii, şi astfel deschiderea textului. Un lucru este cert: autorul 

acestui text – numele de pe coperta volumului, cel care a redactat 

manuscrisul din care a fost cules – este Mihai Eminescu; nu este la fel de 

limpede raportul dintre acesta şi M. E. 

 Toată această analiză reprezintă o rampă de lansare pentru o 

discuţie mai amplă: raportul dintre autor şi textul său. Nelămuririle de mai 

sus ar putea fi reformulate astfel: în ce măsură este autorul în text, şi în ce 

măsură este în afara acestuia. Un răspuns la aceaste întrebări l-a încercat 

poetica americană a anilor `70, plecînd de la teoriile pragmatice ale 

actelor de vorbire.  
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 Dacă pentru J.L. Austin – părintele acestor teorii prin faimoasa 

sa carte How to do things with words, care atinge doar indirect problema 

literaturii – un act de vorbire dintr-o operă literară nu poate fi niciodată 

reuşit50
 (J.L. Austin 1962 : 8, 104), iar o frază din acest tip de discurs are 

referinţă nulă sau vidă asemeni acelui "Actualul rege al Franţei este chel" 

pentru J.R. Searle, care  va prelua teoria lui Austin încercînd să o clarifice 

în cartea sa, Speech Acts şi care dedică şi un articol discursului ficţional 

(în Poetica americană), autorul unei opere nu înfăptuieşte ci "pretinde" 

că înfăptuieşte un act ilocuţionar, acte lipsite de forţă ilocuţionară şi care 

nu verifică un set de reguli necesare şi împreună suficiente pentru 

performarea reuşită. Sînt două condiţii care permit unui autor să pretindă 

pe de o parte anularea unor convenţii verticale - extralingvistice şi 

nonsemantice -, care realizează conexiuni între limbă şi realitate, între 

minte şi lume şi înlocuirea lor cu unele convenţii orizontale prin care 

vorbitorul poate "să folosească cuvintele cu sensurile lor literale fără să le 

supună obligaţiilor cerute în mod obişnuit de acele sensuri" (Ibidem : 

217). A doua condiţie este cea a enunţării: "actul ilocuţionar este pretins, 

dar actul enunţării este real" (Ibidem : 219). Searle subliniază caracterul 

intenţional al verbului  a pretinde: "criteriul prin care se identifică dacă 

textul este sau nu operă de ficţiune trebuie în mod necesar să se bazeze pe 

intenţiile ilocuţionare ale autorului" (Ibidem : 216). În acelaşi articol 

Searle face o distincţie între ficţiune şi literatură, arătînd că cele două 

noţiuni nu se suprapun, şi o alta mult mai importantă între o utilizare 

serioasă şi una nonserioasă a limbajului. "Hegel este un cal mort pe piaţa 

filozofică" (Ibidem : 212) este o remarcă serioasă dar nonliterală, în timp 

ce "în vremea veche trăia un împărat întunecat şi gînditor ca 

miazănoaptea şi avea o împărăteasă tînără şi zîmbitoare ca miezul 

luminos al zilei."(Mihai Eminescu 1964 : 3) este una literală dar 

nonserioasă. Searle îşi incheie însă articolul prin a recunoaşte că, totuşi, 

într-un text literar sînt inserate enunţuri care nu sînt ficţionale, ci serioase, 

şi implicit avînd forţă ilocuţionară deplină. Exemplul pe care el îl oferă  

este începutul romanului Anna Karenina dar am putea cita fară să ne 

                                                 
50

 ―I must not be joking, for example, nor writing a poem”, ―There are parasitic uses of 

languages, which are 'not serious', not the 'full normal use‟ ”. 
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îndepărtăm de intenţiile lui Searle şi începutul eminescian din Geniu 

pustiu: "Dumas zice că romanul a existat totdeuna. Se poate. El e 

metafora vieţei. Priviţi reversul aurit a unei monede calpe, ascultaţi 

cîntecul absurd a unei zile, care n-a avut pretenţiunea de-a face mai mult 

zgomot în lume decît celelalte în genere, extrageţi din aste poezia ce 

poate exista în ele şi iată romanul." (Mihai Eminescu 1964 : 105) 

 Prin teoria actelor ilocuţionare pretinse, Searle nu face, de fapt, 

un pas foarte mare pentru a se îndepărta de uzul parazitar al limbii în 

ficţiune, aşa cum apărea el la Austin. Caracterul cvasi-general al 

afirmaţiei,  o oarecare autonomie faţă de restul textului, şi faptul că nu a 

fost atribuită unui personaj, ci mai degrabă unui narator, sau chiar 

autorului, ne oferea posibilitatea să identificăm începutul romanului 

eminescian ca pe un enunţ serios. Dar se poate oare ca secţiuni de discurs 

serios să fie inserate în vorbirea personajelor? Prima secvenţă a aceluiaşi 

roman ne aduce în faţă un dialog între narator şi Toma Nour în care sînt 

discutate o serie de chestiuni avînd caracter politic şi social. Reţinem 

următoarea afirmaţie: "Oamenii noştri, zic eu, sînt de-un cosmopolitism 

sec, amar, sceptic – ba şi mai mult: au frumosul obicei de-a iubi orice-i 

străin, de-a urî tot ce-i românesc." (Mihai Eminescu 1964 : 108). Este o 

aserţiune care aparţine naratorului, în timp ce Eminescu pretinde a fi acest 

narator. Un act ilocuţionar pretins lipsit de forţă ilocuţionară. Astfel 

Eminescu nu trebuie să îşi asume adevărul propoziţiei exprimate, el nu 

trebuie să furnizeze argumente sau dovezi privind adevărul acesteia, el nu 

se angajează în nici un fel faţă de credinţa în adevărul propoziţiei (regulile 

sînt enunţate de Searle în Speech Acts: 66 şi în Poetica americană: 213 

).  S-ar putea la fel de bine ca el să creadă în adevărul acestei aserţiuni 

sau, ţinînd cont de faptul că în virtutea unei convenţii el doar pretinde, să 

îşi permită o relaxare a propriei ideologii, să o aproximeze doar, sau chiar 

să îşi contrazică propriile convingeri. Dar chiar şi această contrazicere 

poate să se concretizeze în cel puţin două moduri: sau autorul face uz în 

totalitate de prerogativele pe care i le oferă convenţia ficţională şi se 

preface a fi exact opusul a ceea ce este dintr-o "plăcere a jocului"  sau el 

transmite această ideologie la care nu aderează tocmai pentru a o 

evidenţia pe cea pe care o reprezintă printr-o serie de mijloace care ţin de 

talentul său, de o anumită subtilitate literară. Însă aceste posibilităţi par a 

fi excluse dintru început pentru Eugen Simion şi Flora Şuteu, cei care au 
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îngrijit ediţia din care am citat. Ei adnotează  pasajul după cum urmează: 

"Critica cosmopolitismului – aici în sensul de adulare şi ploconire în faţa 

a tot ceea ce vine dinafară şi dispreţ faţă de valorile tradiţionale  - va nutri 

o bună parte din ziaristica lui Eminescu. Cîteva din ideile sale în această 

problemă (avînd slabe atingeri cu literatura, în cazul de faţă) sînt inserate 

şi în  Geniu Pustiu (Mihai Eminescu 1964 : 108). Interpretînd nota, este 

evident că pasajul citat este creditat cu toate atributele unui discurs serios, 

cu forţă ilocuţionară reală sau cel puţin că editorii preîntîmpină o astfel de 

ipoteză ca probabilă din partea cititorului. Dar ce deosebeşte acest enunţ, 

atribuit unui personaj,  de un altul, de exemplu: "Eu întinsei acu pistolul 

pin fereastră, în momentul cînd ea deschise ochii...[…]Cu mîna sigură 

slobozii drept în pieptul ei..." (Ibidem: 163). Textul nu oferă nici un 

indiciu (grafic, sintactic) în a departaja cele două enunţuri, pentru a hotărî 

asupra utilizării serioase sau nonserioase a limbajului. 

 Pentru a evidenţia mai bine această dificultate, reactivăm un 

concept dezvoltat de Mihail Bahtin în Plurilingvismul în roman (Mihail 

Bahtin 1982) concept care, deşi este angajat  în altă direcţie, se dovedeşte 

funcţional şi util acestei demonstraţii. O construcţie hibridă este "acel 

enunţ care, conform indiciilor sale gramaticale (sintactice) şi 

compoziţionale, aparţine unui singur vorbitor, dar în care, în realitate, sînt 

amestecate două enunţuri, două maniere de vorbire, două stiluri, două 

«limbi», două perspective semantice şi axiologice. Repetăm, între aceste 

enunţuri, stiluri, «limbi», perspective nu există nici o frontieră formal–

compoziţională şi sintactică; împărţirea vocilor şi limbajelor se desfăşoară 

în cadrul unui singur ansamblu sintactic, adesea în limitele unei propoziţii 

simple, adesea chiar unul şi acelaşi discurs face parte simultan din două 

limbaje, are două perspective, care interesează în construcţia hibridă, 

avînd, deci, două sensuri contradictorii, două accente."(Ibidem: 162) 

 Deşi Bahtin le prezintă ca fiind în primul rînd mărci ale prozei 

umoristice, mostre de construcţii hibride se regăsesc şi în proza 

eminesciană. Amintim în primul rînd un fragment din aceeaşi 

Contrapagină: "dacă cineva doreşte să vadă desfăşurîndu-se înaintea 

ochilor săi un model, ceva complect, ceva neîntrecut, ca romanele d.e. 

Ale lui Paul de Kock, pardon – ale m-me George Sand, atuncea îl 

consiliem mai bine ca să rumpă cu cititul de la această punto-virgulă ce 

ni luăm libertatea d-a aşeza mai groşcioară chiar aici;" (Mihai Eminescu 
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1964 : 328). "Un model, ceva complect, ceva neîntrecut"sînt ironice, ele 

aparţinînd unei alte voci, poate Publicului sau Gurii-Lumii, în timp ce 

sfatul cuprins aici, fără a lua în considerare efectul perlocuţionar scontat, 

este un act ilocuţionar cu forţă reală. Începtul de la Archaeus e un alt 

exemplu: "Netăgaduit că sînt multe lucruri la priceperea cărora nu-l 

ajunge capul pe-un membru gros de la primărie sau pe-un subcomisar de 

poliţie – deşi aceştia sînt în genere oamenii cari pricep tot" (Ibidem: 205). 

Ultima afirmaţie pare să o contrazică, cel puţin parţial, pe cea dintîi; 

vocea este sau a aceluiaşi Public, sau chiar părerea umflată despre sine a 

mai sus numiţilor funcţionari. Autorul pretinde şi nu pretinde în unul şi 

acelaşi enunţ. 

 Plurilingvismul discursului în proză este, aşa cum afirmă şi M. 

Bahtin, generator de ambiguitate Revenind la terminologia lui Searle ne 

este acum foarte uşor să observăm nu doar că pare să nu existe nici un 

criteriu inerent textului pentru a delimita segmente de discurs serios sau 

nonserios, dar problemele de identificare apar chiar la nivelul enunţului.  

 În Actele de ficţiune din Ficţiune şi dicţiune, Gérard Genette 

încearcă să ofere două  alternative la teoria lui Searle. O primă soluţie ar 

fi cea a unor acte indirecte, directive care "ar putea să ia forma unei 

invitaţii de a pătrunde în universul ficţional şi, prin urmare, în termeni 

ilocutorii, a unei sugestii, a unei cereri, a unei rugăminţi, a unei 

propuneri" a cărei formă prototipică este acel "A fost odata ca niciodată 

un împărat..." care ar însemna în realitate ceva precum: "Binevoiţi a vă 

imagina împreună cu mine că a fost odată un împărat care..." (Gérard 

Genette 1994: 121). O a doua soluţie este cea a unei declaraţii,  anume 

"un act de limbaj prin care enunţătorul exercită, în virtutea puterii cu care 

este învestit, o acţiune asupra realităţii" (Ibidem: 122)  de tipul "Fie un 

împărat care...". Genette o preferă pe cea de-a doua, în ceea ce ne 

priveşte optăm pentru amîndouă. Alături de declarative, actele de vorbire 

indirecte sînt singurele care pot explica felul în care autorul poate să 

pretindă şi să transmită un mesaj serios în acelaşi timp. Searle le descrie 

în felul următor: "în actele de vorbire indirecte locutorul comunică 

alocutorului mai mult decît spune în mod real bazîndu-se pe fondul lor 

informaţional comun, atît lingvistic cît şi nonlingvistic, alături de 
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capacitaţile generale de raţionare şi interpretare ale alocutorului."
51

. Deşi  

s-ar putea ca Searle să nu accepte această descriere, discursul ficţional 

este alcătuit în mare măsură din acte de vorbire indirecte avînd un caracter 

special: un sens literal dar nonserios, alături de un sens suplimentar 

nonliteral dar serios. După cum observam înainte, nici un indiciu de la 

nivelul textului nu ar fi putut pe de o parte să justifice anumite interpretări 

critice iar pe de alta să dezambiguizeze anumite enunţuri hibride. Astfel 

se impune necesitatea unor factori extratextuali. Aceşti factori constituie 

de fapt acel "fond informaţional" care în cazul literaturii este alcătuit din 

toate cunoştinţele despre operă în totalitatea ei, din scrierile sale 

nonliterare (articole, eseuri), din date care ţin de biografia autorului şi de 

contextul cultural, social, politic.  

 În proza eminesciană, marca invitaţiei în ficţiune este semnalată 

în mod direct. În Geniu pustiu, urmînd consideraţiilor teoretice iniţiale, 

greu  de atribuit cu siguranţă, întîlnim această construcţie: "Era o noapte 

tristă. Ploaia cădea măruntă pe stradele nepavate ale Bucureştilor, ce se 

trăgeau strîmte şi noroioase pin noianul de case mici şi rău zidite, din 

care constă partea cea mai mare a aşa-numitei capitale a României." 

(Mihai Eminescu 1964 : 106). Caracterul convenţional al formulării o 

aproprie de acel "A fost odată...",  fiind ceea ce am putea numi o formă 

intermediară între începutul ficţional specific basmului şi lipsa unei mărci 

explicite care caracterizează discursul ficţional modern. Acelaşi mod de 

alcătuire a textului este recognoscibil şi în Archaeus: o primă parte 

teoretizantă face apoi loc discursului ficţional: "Aşa în una din zile stam 

fluierînd la fereasta deschisă, era zăpadă şi frumos afară , cînd iată văd 

trecînd un bătrîn, c-o manta lungă în spate şi cu pălaria cu marginele 

foarte largi."(Ibidem: 207).  În nuvela Sărmanul Dionis tiparul este 

deturnat fară a fi însă înlăturat. Incipitul este ambiguizat deliberat prin 

îndepărtarea oricărei mărci care ar putea duce la identificarea locutorului. 

Dar "ordinea"este rapid restabilită prin introducerea unei adresări directe 
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 J. R. Searle, Indirect Speech Acts, Cole. P şi  Morgan J. L. (ed), Syntax and 

Semantics Volume 3: Speech Acts, Academic Press p.60 ―In indirect speech acts the 

speaker communicates to the hearer more than he actually says by way of relying on 

their mutually shared background information , both linguistic and nonlinguistic, 

together with the general powers of rationality and inference on the part of the reader.” 
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către cititor – ceea ce am putea numi, nu fără reţineri, un act ilocuţionar 

reuşit – urmată bineînţeles de o "invitaţie în ficţiune" îndeajuns de bine 

evidenţiată: "Existenţa ideală a acestor reflecţiuni avea de izvor de 

emanaţiune un cap cu plete de o sălbătăcită neregularitate, înfundată în 

căciulă de miel. Era noapte şi ploaia cădea măruntă pe stradele 

nepavate, strîmte şi noroioase, ce trec prin noianul de case mici şi rău 

zidite (...)"(Ibidem: 26).  Eminescu este din nou convenţional pînă la 

autoplagiat: nu doar utilizarea unei anumite forme verbale consacrate, dar 

reangajarea aceloraşi elemente care stabilesc cadrul demonstrează că 

acesta era expeditiv în alcătuirea acestor pasaje dar totodată, şi mult mai 

important, că le simţea totuşi necesitatea. După cum este binecunoscut, în 

basm utilizarea acestor formule introductive urmărea anunţarea trecerii de 

la realitatea lumii povestitorului la ficţiunea povestirii. Am putea spune, 

în primă instanţă, că la Eminescu trecerea se face între două utilizări ale 

limbajului, cea serioasă cu valenţe vădit teoretice şi cea nonserioasă. Dar 

relaţia dintre cele două tipuri de discurs depăşeşte această distincţie care 

este după cum am văzut oricum destul de fragilă. Modelul îl găsim totuşi , 

în mod indirect însă, tot la Searle. Încercînd să demonstreze anumite 

insuficienţe ale unei teorii asupra înţelegerii aparţinînd lui Paul Grice, 

Searle, după descrierea succintă a acestei teorii, propune cititorului 

următorul exerciţiu de imaginaţie: "Să presupunem că sînt un soldat 

american în timpul celui de-al doilea război mondial şi sînt capturat de 

trupele italiene. Să presupunem de asemenea că îmi doresc să îi determin 

pe aceşti soldaţi să creadă că sînt un soldat german asta pentru a-i 

determina să mă elibereze."
52

 Şi textul continuă astfel de-a lungul a cîteva 

fraze. Dar ceea ce ne interesează de astă dată nu este pertinenţa 

demonstraţiei lui Searle, ci mijloacele la care acesta recurge, modul în 

care se constituie discursul său. Este fragmentul mai sus citat unul serios 

sau nonserios, literal sau nonliteral? Putem preciza cu siguranţă că 

enunţul care îl precedă este unul serios şi literal: "Scopul acestui 

contraexemplu va fi acela de a ilustra legătura dintre ceea ce vorbitorul 
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 J. R.  Searle, Speech Acts, p.44 ―Suppose that I am an American soldier in the 

Second World War and that I am captured by Italian troops. And suppose also that I 

wish to get these troops to believe that I am a German soldier in order to get them to 

release me.” 
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intenţionează şi înţelesul cuvintelor enunţate."
53

 (Ibidem) dar utilizarea 

aceloraşi categorii, definite chiar de Searle, este problematică atunci cînd 

trebuie aplicată celuilalt fragment. Se poate considera că avem de-a face 

cu o remarcă nonliterală (Searle nu este un soldat american capturat de 

trupele italiene), dar serioasă, cel puţin ca intenţie. Dar ce o diferenţiază 

de "Era o noapte tristă. Ploaia cădea mărunt...etc"? Acel "Să 

presupunem.."este echivalent lui "Era..." din textul eminescian, cel puţin 

în descrierile pe care le face Genette. "Intenţia ilocuţionară a 

autorului"este cea care trasează diferenţa, ne spune Searle. Însă tocmai 

lipsa unei intenţii exprimate precis, nedisimulată făcea din Contrapagină 

un text ambiguu şi declanşa această discuţie. În schimb intenţiile lui 

Searle sînt precis formulate în  introducerea de la Speech Acts, ajutînd la 

o înţelegere corectă a fiecărui enunţ. Dar dacă Eminescu şi-a intenţionat 

scrierile în proză ca demonstraţie a viziunilor sale tot aşa cum Searle îşi 

construieşte acest pasaj în ajutorul unor teorii? Putem să bănuim cel puţin 

cîteva dintre obiecţiile ce s-ar putea aduce în întîmpinarea acestei 

presupuneri. În primul rînd e de la sine înţeles că lucrurile nu s-au 

întîmplat "tot aşa", că asemănarea e una relativă şi parţială. Dar ni s-ar 

spune că nu toate textele eminesciene conţin acel prolog teoretic 

identificat anterior, dimpotrivă chiar, apoi că spaţiul acordat celor două 

tipuri de discurs este inegal, favorizat fiind bineînţeles textul ficţional şi 

apoi chiar că prin asta negăm caracterul literar al prozelor eminesciene. 

Vom încerca să răspundem  acestor obiecţii. 

 Literaritatea prozei eminesciene este viciată de această 

contextualizare şi co-textualizare în aceeaşi măsură în care caracterul 

ştiinţific al lucrării lui John Searle este viciat de unele exemplificări în 

genul celei citate anterior. Diferenţa este una de raport - la Searle 

predomină discursul teoretic în timp ce la Eminescu acesta este diminuat, 

estompat pînă la dispariţie. Tocmai această lipsă – dar înţeleasă ca 

prezenţă implicită, recuperabilă sub forma acelui sens suplimentar al 

actelor de vorbire indirecte – impune focalizarea asupra discursului 

ficţional care, fără să piardă nimic - şi ne referim aici în primul rînd la 

dimensiunea literar-estetică -, cîştigă pe plan ideologic. Caracterul 
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 ―The point of the counter-example will be to illustrate the connection between what a 

speaker means and what the words he utters mean.2 
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teoretic, demonstrativ al textului eminescian este, credem, una dintre 

trăsăturile sale fundamentale. 

 Cît despre organizarea în două părţi este ceea ce am putea numi 

mai degrabă, împrumutînd un termen din gramatica generativă, structura 

de adîncime a discursului ficţional, abia vizibilă în unele construcţii, 

absconsă în altele, teoretic recuperabilă în toate. Cele două părţi sînt în 

mod deliberat inegale, impure ca discurs, nici una doar teoretică sau doar 

ficţională, fiind vorba mai mult de o dominantă, cele două părţi fiind 

totodată oricînd interşanjabile. Această trăsătură se poate observa cu 

ajutorul unui text intitulat de editori Cugetări imposibile (Mihai Eminescu 

1964), care datează aproximativ din 1873, adică din aceeaşi perioadă în 

care Eminescu redacta Avatarii faraonului Tlà, şi cu trei ani înainte de 

Archaeus. Diferenţele dintre acesta din urmă şi fragmentul amintit sînt 

minime, dar relevante. Discuţia  dintre batrînul din Archaeus şi narator 

reproduce aproape cu fidelitate textul din Cugetări imposibile, fiind o 

transpunere dialogată a acestuia cu minimum de mijloace. Două 

construcţii mai ample sînt eliminate din acest fragment în procesul 

rescrierii, una trimite la un eveniment care ţine de realitatea imediată a 

autorului54 (Ibidem : 170), iar cealaltă este de fapt o alterare  a textului 

iniţial: dacă în Archaeus batrînul spune: "Cu poveşti ne leagănă lumea, 

cu poveşti ne adoarme. Ne trezim şi murim cu ele... Auzit-ai tu vreodată 

de povestea regelui Tlà?"(Ibidem : 214), în  Cugetări imposibile ultima 

întrebare arată în felul următor: "De ce să n-o auzim pe aceea a regelui 

Tlà?"(Ibidem : 171). Este un act de vorbire indirect, este totodată o 

invitaţie în ficţiune. Întregul fragment pînă în acest punct a fost redactat 

într-o manieră impersonală, accentuat teoretică. Pare a fi fost creat iniţial 

ca un prolog pentru  Avatarii faraonului Tlà şi că abia trei ani mai tîrziu 

a fost transformat într-un text autonom.  S-ar putea spune că mai multe 

dintre paginile eminesciene funcţionează în regim de contrapagină, în 

regim dublu, ambiguu. 

 Am rămas însă datori cu răspunsul la o întrebare: este M. E., cel 

ce semnează la sfîrşitul Contrapaginii acelaşi cu Mihai Eminescu? Da, în 

măsura în care Mihai Eminescu este şi Doamna Lume şi ms. Destin, nu, 
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 În Craiova, Monte Cristo dramatizat a ţinut pe oameni păn a doua zi dimineaţa în 

teatru şi nimeni nu gîndea la aceea cît timp a trecut. 
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în măsura în care aceasta este "numai o stratagemă" (Ibidem : 327), ca să 

folosim un termen din aceeaşi Contrapagină, şi, iarăşi da, în măsura în 

care Mihai Eminescu este în mod conştient şi deliberat autorul acestei 

stratageme. Măştile unui autor nu sînt naratorul , autorul implicit sau 

personajul, ci tot atîtea discursuri care se concretizează într-un amalgam 

de acte ilocuţionare, fie ele directive, declarative sau un tip aparte de acte 

de vorbire indirecte. Textul este un mecanism inextricabil care, demontat 

pînă la ultima piesă, ar fi iremediabil distrus, dar care îşi trădează pe 

alocuri unele secrete . Iar caracterul fragmentar al prozei eminesciene s-ar 

putea dovedi un avantaj, oferind cercetătorului posibilitatea intuirii felului 

în care acestea au fost construite asemenea unei clădiri din jurul căreia nu 

au fost îndepărtate schelele. 

  

 Ce am urmărit în acest eseu? 

 Legitimarea, dar şi punerea în discuţie a unor forme pe care le 

îmbracă discursul critic: în urmă cu 40 de ani criticul scria "Eminescu 

afirmă", în contemporaneitate formula a fost înlocuită cu "Naratorul 

afirmă" într-o apropiere de text mult mai prevăzătoare  care permite, de 

exemplu , atunci cînd există argumente, tratarea naratorului ca un alter-

ego al autorului. 

 Demonstrarea faptului că fragmentele din proza eminesciană nu 

prezintă doar interes documentar, că, aduse în proximitatea scrierilor 

consacrate, ele ar putea să lumineze anumite laturi obscure ale acestora, 

şi, totodată, că proza eminesciană trebuie privită în totalitatea ei 

fragmentară. De asemenea, această caracteristică a operei o transformă 

într-un adevărat teren de încercare pentru o serie de teorii din cadrul 

poeticii, dovedind că ceea ce ar fi putut fi privit ca un neajuns poate fi 

valorificat ca un avantaj. 

 Dar, în primul rînd, am urmărit particularităţile relaţiei dintre 

autor şi text. Fără a ne permite să generalizăm asupra altor scriitori şi 

opere, afirmăm că Eminescu, stîngaci în unele locuri, cu subtilităţi 

neaşteptate în altele, este un autor cît se poate de viu în proza sa. 
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SORANA DANA FOTEA 

Anul III, Sibiu 

                           

     

Cuţitul în apă 
- limbajul ca umbră a Realităţii - 

 
 

 

 ―Limbajul e un trădător, un 

agent dublu, care trece graniţa pe furiş 

şi fără avertisment în puterea nopţii. E o 

ninsoare masivă într-o ţară străină, care 

ascunde formele şi contururile realităţii 

sub o mantie de o albeaţă 

nebunească.[…] 

 Limbajul e un amant crud şi 

infidel; este un trişor care ne împarte 

numai jokeri; este o răscruce şi totodată 

un cuţit în apă.‖ (Jonathan Coe – Casa 

somnului) 

 

 

 Limbajul e o umbră a Realităţii hiperobiectivate, a Logosului, care 

atunci cînd se manifestă creează un alt univers, în oglindă. Realitatea 

transcedentală nu poate fi percepută de către individul absorbit de 

fenomenalitate, deoarece ea se înscrie într-un plan superior.  Limbajul vs. 

Logos poate fi ―citit‖ şi în cugetările lui Noica: ―Dacă sînt margini în 

limbă, undeva sînt şi nemargini.‖(Constantin Noica 1992: 140). Limbajul 

fenomenal este cel mărginit, iar limba fără de margini este Logosul. 

―Nemargini trebuie să fie, de vreme ce limba este vorbirea însăşi, datoare 

să exprime totul‖(Ibidem). Cuvîntul primordial este omnipotent şi o 

sugestie a esenţei, deoarece ―marginile vin dinafară‖(Ibidem) - adică 

exprimă aparenţa, iar ―nemarginile vin dinăuntru‖ (Ibidem: 141), dovadă 

a matricei esenţiale. 

 Proza eminesciană susţine transferul realului în spatiul cuvîntului 

divin creator, care dă viaţă în chip demiurgic unei noi lumi. La fel, cuţitul 
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în apă taie cele două spaţii: Realul şi ficţiunea. Această sugestie se 

regăseşte şi la Constantin Noica: ―…fiinţa lucrurilor, fiinţa existentului, 

pe care o caută ontologia – ce este cu adevărat?‖ (Ibidem: 142). Cuţitul în 

apă este cuţitul care desparte esenţa de aparenţă. El taie spaţiul de partea 

căruia se desfăşoară Realitatea autentică, absolut obiectivată, în care se 

manifestă gîndirea divină însăşi. 

 Jocul subtil între aparenţă şi esenţă la nivelul limbajului poate fi 

urmărit în prozele eminesciene Archaeus, Sărmanul Dionis, Avatarii 

faraonului Tlà şi Umbra mea în succesiunea celor două sensuri – al 

aparenţei limbajului, simplă umbră a Realităţii autentice obiective şi al 

Logosului divin, care fiinţează lumile fenomenale ficţionale. Însă în acest 

caz e necesară distincţia între ―funcţia limbajului care descrie 

gîndirea‖(Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer 1996: 51) personajului, 

deci o funcţie intradiegetică, intraficţională  şi cea auctorială. Prima dintre 

ele semnalează discursul creator de ficţiuni al personajului, iar cea de-a 

doua transpunerea în text a punctului de vedere auctorial.  

Jocul limbaj vs. Logos poate fi urmărit pentru început în fragmentul 

Archaeus, unde naratorul aminteşte de „învăţaţii cuvîntului. Îi numesc ai 

cuvîntului pentru că înţelepciunea lor constă în cuvinte, în cojile unor 

gîndiri pe care memoria lor le păstrează. Căci o gîndire este un act ‖. 

Iată un prim context în care se exercită funcţia intradiegetică a limbajului 

ca gînd. Fără îndoială  că gîndirea divină e un act – unul demiurgic, 

desigur. Esenţa latentă poate oricînd genera ficţiune, iar fragmentul 

Archaues poate fi considerat o poetică a prozei eminesciene deoarece el  

este textul ilustrativ în cea mai mare măsură pentru teoria noastră şi 

înglobează idei generale  ce caracterizează opera  epică selectată pentru 

analiză. 

 Caracterul creator al Logosului este transpus în cel mai vădit chip 

în nuvela fantastică Sărmanul Dionis, în care individul empiric primeşte, 

prin magie, puterea de a-şi epura fiinţa, transferîndu-i umbrei caracterul 

perisabil al existenţei. În schimb, individul are acces la planul mai înalt, 

din care fac parte eonii divini, primind astfel conştiinţa întrupărilor trecute 

şi viitoare. 

 În calitate de prototip, el construieşte spaţial o nouă lume, în lună, 

prin puterea gîndului divin, ―deoarece a gîndi o noţiune înseamnă a o 

construi‖ (Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer 1996: 48). Dat fiind 
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caracterul relativ al timpului şi al spaţiului fenomenale, el transformă 

pămîntul într-un mărgăritar pe care-l anină în salba iubitei. În mod 

excepţional, episodul călătoriei intersiderale presupune un moment unic 

în proza eminesciană, referitoare la principiul universal; doar aici 

prototipul conştientizează originea sa divină şi rolul de eon, de parte 

dumnezeiască a miracolului demiurgic. Gîndirea lui se pliază pe cea a 

cetelor îngereşti, voinţa lui se concentrează în gîndul divin, un Logos 

interiorizat, absent ca manifestare exterioară: „El nu-şi putea explica 

această armonie prestabilită între gîndirea lui proprie şi viaţa cetelor 

îngereşti. <<Asta-i întrebarea, enigma ce pătrundea fiinţa mea. Oare nu 

cîntă ei ceea ce gîndesc eu?...Oare nu se mişcă lumea cum voi eu?...Oare 

fără s-o ştiu nu sînt eu însumi Dumne...>>”. Rezumatul teoretic al 

pasului făcut de personaj se regăseşte în lucrarea lui Ducrot şi Schaeffer, 

făcînd referire la comportamentul fiinţei în general: „Construind limbajul, 

individul încearcă să-şi construiască o reprezentare a propriei lui imagini, 

luîndu-se astfel în stăpînire.‖(Ibidem: 501). În acest mod, Dan – Dionis 

încearcă să îşi formuleze personal condiţia demiurgică, asumîndu-şi 

singur rolul divin. Concentrarea gîndului în limbaj determină căderea 

personajului din universul pe care singur l-a zămislit – creator alungat din 

propria-i creaţie de orgoliul omnipotenţei. Ideea lumilor divine născute 

din gîndirea protagonistului este sugerată prin sintagma „armonie 

prestabilită‖ şi prin paralelismul pe care-l face între gîndirea proprie şi 

viaţa cetelor îngereşti. Aceasta din urmă este susţinută prin prezentul 

etern al verbului ―a cînta‖ peste care se suprapune cel al verbului la 

persoana întîi singular ―gîndesc‖. Verbul „a voi‖ sugerează un act de 

voinţă şi re-prezentare a universului, într-un context interogativ retoric ce 

pare a adînci o certitudine pe cale să se înfiripe.Ea este urmată ulterior 

prin formularea fatidică  a senzaţiei de contopire cu Creatorul. 

 În acest episod din Sărmanul Dionis se reflectă cel mai pregnant 

limbajul ca umbră a Realităţii. Cuvîntul divin gîndit este factorul 

determinant prin care Dan creează o nouă lume, sugerînd peisaje, 

elemente desprinse din realitatea pămînteană, fenomenală. În acest caz, 

cuvîntul primordial devine principiul tutelar al noii creaţii, mult mai 

puternică şi mai veridică decît cea fenomenală. Peisajul din lună devine 

mai real decît însuşi realul de la care a pornit –  pămîntul e un spaţiu 

relativ, bîntuit de un timp relativ, care fac posibilă prefacerea lui într-un 



224 

mărgăritar, fără a afecta cursul existenţei pentru indivizii empirici care îl 

populează. Personajul însuşi devine independent de narator, prefigurînd 

parcă aventura postmodernistă a hipertextului. În acest caz, limbajul 

personajului are funcţie intradiegetică, intraficţională, manifestîndu-se în 

miezul textului, independent de vocea auctorială. Se creează în acest fel 

un hipertext copleşitor, excesiv, omniprezent, o realitate derivată din 

ficţiune, un „joc secund, mai pur‖, ce aminteşte de plăsmuirile barbiene. 

Asistăm la o apocalipsă a materiei, sugerînd experienţa postmodernilor, 

surprinsă de Mircea Cărtărescu în Glossa de inspiraţie eminesciană. Totul 

devine „scriitură‖, holon, lumi turtite, care se ţes „ca să facă lumi-balon‖. 

Se concretizează astfel lumi zidite-n lumi, care „se adapă din iluzie, 

eclips‖. Dan devine creatorul lumilor balon, în marile Geneze ficţionale, 

„rege-n ţările de spumă‖, fiind integrat în diegeză, la rîndul său, ca 

personaj. Autorul concret „devine zeul ce-a gîndit/ Leul ce înghite leul/ 

Ce pe leu l-a înghiţit‖ într-un vertij al creaţiei. 

 În ceea ce priveşte ipostazele prototipului, ele sînt tot atîtea măşti 

ale eului poetic eminescian de-a lungul operei. Iar ipostaza Dan – Dionis 

ca demiurg al lumii selenare este cea a Poetului în chip de creator de 

ficţiuni. El transfigurează realitatea fenomenală prin Logos, realizează 

acel „joc secund‖ pînă în punctul în care Realul răsfrînt în oglindă devine 

mai palpabil şi mai persuasiv decît cel de la care a pornit. 

 De altfel, sensul ficţional al lumii create prin Logos anticipează 

„jocul secund‖: călătoria în lună e pentru cei doi îndrăgostiţi doar „o 

sărutare lungă care îl umplu pe Dan de geniu şi de o nouă putere.‖ 

Sclipirea genială e o sugestie a unicităţii demiurgice, iar „noua putere‖ 

face referire, bineînteles, la puterea creatoare prin cuvîntul divin. 

Abilităţile lui Dan – Dionis sînt moştenite pe filiaţie metempsihotică; 

„Sufletul tău [...] a fost odată în pieptul lui Zoroastru, care făcea ca 

stelele să se mute din loc cu adîncul grai.‖ Puterea demiurgică e 

transmisibilă şi obligă la repetarea unei scheme universale eterne: aşa cum 

Zoroastru mînuia lumile siderale prin Logos, aşa şi Dan – Dionis trebuie 

să-şi formeze cuvîntul demiurgic în construirea de universuri siderale. 

 Prăbuşirea din Paradis presupune întoarcerea în lumea fenomenală 

şi pierderea completă a conştiinţei divine. Fiinţa pierde legătura cu 

transcendentul , nu îl mai poate percepe şi redevine purtător al limbajului 

fenomenal. Despre calităţile demiurgice ale Logosului comentează şi 
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Constantin Noica: „Ce-ţi trebuie ca să poţi da nume «de negrăitului»? O 

simplă libertate, un joc al gîndului şi cuvîntului cu ele însele . Dar nu se 

joacă decît cel care s-a «împătimit» în ele, pînă a deveni din supus, al lor 

stăpîn.‖(Constantin Noica 1992: 143). „Împătimitul‖ în gînd şi în cuvînt e 

creatorul, singurul care are acces la Logos, singurul care îl poate mînui. 

Individul empiric are acces doar la limbaj, simplă unealtă de comunicare, 

ce-i supune pe locuitorii fenomenalului. Odată alungat din Paradis, 

prototipul devine din stăpîn al Logosului, sclav al limbajului fenomenal. 

 Sugestia finală a naratorului este că totul a stat în delirul tînărului 

Dionis, un vis tulburător şi plin de semnificaţii: „Fost-au vis sau nu, asta-

i întrebarea. [...] Nu cumva îndărătul culiselor vieţii e un regisor a cărui 

existenţă n-o putem explica? [...] Nu sînt aceiaşi actori, deşi piesele sînt 

altele?‖ Capcana întinsă cititorului îşi ţese uşor pînzele pînă la sfîrşitul 

nuvelei, învăluind totul în întrebări şi incertitudini: „Fost-au vis sau nu?” 

Desigur că nu, deoarece Logosul divin, gîndirea supremei autorităţi 

creatoare naşte lumi mai reale decat imediatul pe care îl lasă în urmă. 

Ficţiunea întrece orice graniţă a realităţii fenomenale, iar spaţiul nou 

conturat cîştigă independenţă, autoritate supremă şi autonomie. În acest 

sens, Ioana Em. Petrescu aminteşte de libertatea nelimitată a  gîndirii lui 

Dan – Dionis: unde nu există limite în gîndire, nu există, deci, limite nici 

în ficţiune (Ioana Em. Petrescu, 2000: 141). Comparativ cu universul din 

lună, individul empiric rămîne doar o formă, o aparenţă, o sugestie a 

perisabilităţii fenomenale. „Omul este simplu epifenomen al ficţiunii, al 

acelui doar visat univers [...]; este şi mai puţin decît ficţiunea însăşi‖, 

spune Edgar Papu (Edgar Papu 1977: 137). Criticul ilustrează foarte 

sugestiv viaţa fenomenală în analogie cu ficţiunea, sugestie ilustrată şi în 

nuvela fantastică Avatarii faraonului Tlà. Aici funcţia limbajului diferă 

de cazul anterior, e auctorială; în textul narativ e vizibil punctul de vedere 

eminescian, şi nu limbajul personajului; perspectiva reflectată în naraţiune 

se referă la vremelnicia individului fenomenal, supus unui îndelung şir de 

avatari. Amărăciunea declanşată de perisabilitatea existenţei empirice 

răzbate în mod sugestiv din textul amintit. 

 Presimţindu-şi stingerea, bătrînul rege Tlà o invocă pe Isis, pentru 

a-i fi înfăţişate chipurile sub care se întrupează spiritul etern. Răspunsul 

zeiţei taie calea aşteptărilor regelui în mod ironic: ‖Ce eşti tu, rege Tlà? 

Un nume eşti...o umbră. Ce numeşti tu pulbere? Pulbere e ceea ce există 
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întotdeauna... tu nu eşti decît o formă prin care pulberea trece...‖ 

Condiţia de muritor a regelui este sugestiv exprimată prin cuvintele „un 

nume eşti‖, care aduc în prim – plan limbajul derizoriu, vremelnic, opus 

Logosului primordial.  În acest caz, funcţia limbajului este de a vehicula 

atitudinea auctorială, privitoare la vremelnicia individului empiric. 

Numele, înveliş al aparenţei, al unei fiinţe fără substanţă, fără consistenţă 

este doar o formă de reprezentare a perisabilităţii. În nume, în această 

matrice uşor de spulberat se toarnă forma prin care îi este dat esenţei să 

treacă.  Doar esenţa pură, energia divină, eonul archaeic poate genera 

Logosul creator. O situaţie similară se poate deduce şi din Luceafărul, în 

care Demiurgul explică sensul anonim al eonilor, miracolele divine care 

n-au nume, adică nu se manifestă prin formă şi nu se identifică prin 

semne trecătoare: „Cere – mi, cuvîntul meu dintîi ‖, „Nu – mi cere semne 

şi minuni/Care n–au chip şi nume.‖ Din această perspectivă, Hyperion e 

eonul suprem, a cărui substanţă o cunoaşte numai Demiurgul, singurul 

care îi poate exprima esenţa.  

 Jocul aparenţă – esenţă, limbaj – Logos continuă şi în episodul 

fiinţării archaeului sub forma perenă a marchizului Bilbao. În subterane, 

marchizul află cu surprindere de existenţa „celuilalt‖:  

„El rîse tare, ca să se încredinţeze că chipul din oglindă e umbra 

lui...şi chipul rîdea... dar cum, Dumnezeul meu! Un rîs satanic, nebun... 

- Oh! Oh! strigă marchizul, aici e mai mult decît umbra mea! [...] 

Ieşi,dar, ieşi umbră, să mă lupt cu tine!‖. 

 Imaginea reflectată nu e doar o palidă umbră a personajului, ci e 

chiar el, în copie, renaştere mediată prin Logosul interiorizat al 

impostorului: „«Cine sînt eu?» fu cea dintîi cugetare ce-i veni în minte. 

Mintea lui era clară, închipuirile erau ca formele concrete, vii şi pline de 

viaţă‖. „Închipuirile‖ se desprind din mintea celui care le-a  creat, prind 

rădăcini şi devin la fel de reale ca şi creatorul lor, ca şi restul personajelor 

ce se mişcă în spaţiul realităţii. Tocmai pentru că reflecţia e la fel de reală 

ca şi marchizul autentic e posibilă uciderea personajului genuin de către 

impostor: „Trăsură cu trăsură acelaşi om ce se lupta cu el însuşi... Se 

părea că marchizul se lupta cu chipul lui propriu ieşit din oglindă. El 

căzu străpuns drept în inimă... şi umbra din oglindă începu a rîde...‖ 

 O altă proză ilustrativă pentru jocul limbaj – Logos este Umbra 

mea, fragment inclus după scriere în Sărmanul Dionis. Am ales să tratez 
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acest fragment avînd în vedere că la intercalarea acestei părţi în Sărmanul 

Dionis scriitorul renunţă la descrierea descinderii umbrei din perete şi la 

materializarea ei, punînd accent pe meditaţia filozofică.  

     În  Umbra mea, existenţa umbrei în sens denotativ devine atît de 

reală încît ea se naşte ca personaj nou în ficţiune şi ca individ empiric în 

lumea fenomenală. Ea e un produs ficţional la fel de palpabil ca şi 

naratorul: „Umbra mea, jenată de atîta căutătură, prindea încet, încet 

conture pe perete pînă ce deveni clară ca un portret zugrăvit în ulei, apoi 

se îngroşă plastic din perete afară, astfel încît sări din cadru jos şi mă 

salută surîzînd, ridicîndu-şi căciula din cap.‖ 

Trezirea umbrei la viaţă se face printr-un ritual al cuvîntului, al 

Logosului: „Cînd privesc vis-a-vis de mine, în peretele rău văruit, văd 

onorabila mea umbră şi-mi fixez ochii la ea şi cuget....‖. În momentul 

iniţial, Logosul e interiorizat şi menit a transforma în meditaţie simplul 

act al articulaţiei. A insista asupra gîndului dă naştere unui efect de feed-

back din partea umbrei: „...căci ea mă înţelege şi-mi răspunde‖. În acest 

caz, funcţia limbajului este intraficţională, deoarece, ca şi în Sărmanul 

Dionis, cuvîntul unui personaj facilitează apariţia unui alt personaj. La 

început, Logosul conturează umbra doar imponderabil; perseverînd, el îi 

dă materialitate şi viaţă: „prindea încet, încet conture pe perete, se 

îngroşă plastic din perete afară, astfel încît sări din cadru jos‖. 

Din fragmentul Archeus se deduce că archaeul este „o structură, un 

pachet de posibilităţi structurate, care stau să treacă în sînul realităţii, dacă 

aceasta oferă condiţii favorabile realizării lui‖(Constantin Noica 1992: 

144), sugestia fiind că archaeul trece în realitatea fenomenală doar cînd 

aceasta este semnificativă; Logosul său naşte ficţiune doar cînd lumea 

empirică poate oferi prilejuri favorabile pentru materializarea cuvîntului 

primordial. În caz contrar, cuvîntul trece „ca nişte coji moarte în 

hambarul memoriei de unde iese la iveală tot în aceeaşi 

formă‖(Archaeus). Marele creator îsi poate materializa oricînd latenţele, 

dar dacă realitatea fenomenală nu-i oferă condiţii favorabile, „Archaeus 

zace într-un text terfelit în sertar‖(Ibidem). Ideea că archaeul îşi poate 

organiza oricînd material latenţele apare şi în cugetările lui Noica: „Putem 

vedea în arheii lui Eminescu tocmai principiile de fiinţare, suflările, 

dihăniile acelea bune […], care instituie fiinţa în lume, atunci cînd lumea 

le poate oferi prilejurile favorabile‖ (Ibidem). Lucrarea archaeilor, lumea 
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fenomenală este întotdeauna refacerea unui act creator. Transcendentul 

este singura realitate care contează, care are consistenţă şi se comportă ca 

o matrice: „Ei bine, Archaeus este singura realitate pe lume, toate 

celelalte sînt fleacuri – Archaeus este tot‖. El este esenţa însăşi, care ţine 

şi care face altceva să ţină prin ea, este „ceea ce le face cu putinţă pe 

toate‖ (Ibidem: 145). Archaeus este tot şi poate tot, deoarece gîndul divin 

este exponentul sintetic al întregului conţinut, al esenţei care desăvîrşeşte 

existenţa unei fiinţe. 

Lumea ficţională se ascunde într-un tipar general în operă: archaeul  

e Poetul din zonele înalte, siderale, care creează opera prin glasul 

dumnezeiesc. Caracterul limitat al raţiunii empirice împiedică individul să 

deschidă ochiul şi urechea spre muzica siderală: „Căci spune-i numai 

unui om ieşit din coaja naturii […] că stelele sînt tot atîtea lumi ... el va 

găsi-o paradox‖. Sub mîna şi glasul modelator ale creatorului, lumile – 

ficţiuni se desfac pe rînd, fiinţînd destine şi istorii: „.... s-ascultăm 

poveştile, căci ele ne fac să trăim‖. Ochiul finit nu poate atinge 

multitudinea de opere ieşite de sub înrîurirea Logosului: „El mişcă cojile, 

le mînă una spre alta, […] altele nouă‖. Atîta timp cît lumile ficţiunii se 

rotesc într-o multitudine de poveşti - „închipuiri‖, indivizii ce le 

populează sînt bine închegaţi, veridici, sau, mai cutremurător, opera 

artistică poate ajunge mai reală decît însuşi realul de la care a pornit – 

cazul nuvelei Sărmanul Dionis. 

În concluzie, proza eminesciană  ilustrează în mod original raportul 

realitate – creator – ficţiune. Poetul – demiurg înalţă realitatea 

fenomenală, o modelează prin prisma conştiinţei spiritului pur şi naşte 

lumi ficţionale prin Logos. Fiinţele ce populează spaţiul empiric sînt 

înzestrate doar cu limbaj, variantă nefertilă a graiului demiurgic. 

Sărmanul Dionis, Avatarii faraonului Tlà, Umbra mea pot fi privite, în 

acest sens , ca veritabile „arte poetice‖, înfăţisînd actul divin al creaţiei şi 

rolul demiurgului – poet în spaţiile înalte ale absolutului.  

„Cuţitul în apă‖ este singura graniţă dintre realitate şi lumile 

ficţionale, singura linie ce taie ţărmul de unde se întind adînci şi 

cutremurătoare ape, unduite sub Logosul divin al marelui creator. 

Validitatea acestei realităţi superioare, ce ridică Logosul deasupra oricăror 

certitudini răzbate din vremuri îndepărtate: „La început a fost Cuvîntul‖.  
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Gîndul heraclitian privind transcendentul ca mundus inteligibilis ce-l 

înglobează  pe mundus phaenomenon se regăseşte şi la Eminescu sub 

forma rîului etern pe care curg umbre (Mihai Eminescu 1997: 11), 

sugestie a fiinţelor fenomenale, înscrise într-un spaţiu şi într-un timp 

perisabile. Motivul umbrei ca aspect fenomenal poate fi uşor urmărit în 

proza eminesciană.  

În  Avatarii faraonului Tlà, în deschiderea textului, limbajul oferă 

varianta denotativă a termenului  umbră, circumscrisă descrierilor 

minuţioase ale Memfisului şi ale Nilului. „Luntrea se opri la mal […]. 

Regele se dete jos palid şi adîncit; se pierdu în umbra naltelor bolţi de 

frunze ale grădinilor, trecu în lumina lunii şi umbra lui se zugrăvea pe 

nisipul cărărilor ca [un] chip scris cu cărbune pe un linţoliu alb‖. 

Limbajul conturează perspectiva auctorială într-o viziune personalizată, în 

care naratorul controlează universul operei.  

Maestru al atmosferei, naratorul reuşeşte să zugrăvească plastic 

imagini vizuale unice. Clar-obscurul specific eminescian dă naştere unui 

tablou în care lumina lunii şi umbra personajului (în sensul propriu al 

cuvîntului) descriu hieroglife mişcătoare sugestive. Reflectarea bătrînului 

rege Tlà pe nisip apare ca un portret scris în pergamentul de doliu al 

trecerii pe pămînt. Destinul gravat pe „linţoliul alb‖ nu poate fi curmat, 

iar regele urmează legile reîncarnării, deoarece ştie deja că individul 

empiric e supus unui rigid determinism, moartea sau sinuciderea fiind 

inutile. Sensul conotativ al umbrei se poate identifica la nivelul existenţei 

fiinţelor fenomenale, supuse perisabilităţii şi plămădite  ca sărmane 

umbre aparente, lipsite de esenţa divină. Moartea sau sinuciderea unei 

asemenea umbre aparente  nu survin decît ca o plonjare în alte spaţii şi 

timpuri şi ca un nou botez sub o altă identitate trecătoare. De această 

veşnică peregrinare are cunoştinţă şi Tlà; el nu se referă doar la sine, ci 

recunoaşte condiţia trecătoare şi în destinul femeii iubite: „O, Rodope, 

Rodope, murmură el trist. Ce am numit eu Rodope [?] ... o umbră‖. Prin 

iubire, bătrînul rege simte că poate întinde arcul destinului peste mii de 

ani şi spaţii îndepărtate, ştiind că doar moartea i-o poate readuce pe 

„copila iubită‖. 

Desprinderea de lumea fenomenală nu-i imprimă nici un sentiment 

de nostalgie, căci regele îşi doreşte grabnica stingere: „Rîd de voi, regi ai 

pămîntului, rîd de voi... Ce căutaţi a prinde eternitatea în nişte coji de 
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piatră, care pentru mine sînt coji de alună... În mine, în pieire şi 

renaştere este eternitatea... Voi  ... o umbră ce mi-a plăcut a zugrăvi în 

aer‖.  

Primul avatar se închide cu o altă descriere spaţială minuţioasă, ce 

alături de partea descriptivă din incipit încadrează povestea lui Tlà într-o 

ramă desăvîrşită. Aceasta e menită a crea o atmosferă învăluitoare şi a 

întemeia structura ficţiunii prin intermediul limbajului denotativ, care 

închide şi deschide textul: „În singurătatea pustiilor se-nălţa piramida 

sură cu fruntea atingînd norii ... Luna o ningea [...]  şi lungă,  ţuguiată, 

gigantică, se-ntindea pe nisip umbra piramidei. Regele îşi făcu drumul pe 

dunga umbrei [...]. Înăuntru se-ntindeau colonade[…] chipuri urieşeşti şi 

negre de zei în umbra neagră a arborilor‖. 

Pare că ordonarea avatarilor se face după schema limbajului ce 

structurează textul, deoarece, tabloul dedicat personajului Angelo se face 

din nou, prin intermediul sensului   denotativ al elementului umbră:  „El 

văzu iar cei patru pereţi tapisaţi cu flori albastre ale odăii lui; părea că 

era în pat […]. I se părea a vedea o umbră-n fereastră, împletind ... […]. 

Şi umbra din fereastră cînta încet‖. Motivul umbrei apare pentru a 

semnala o prezenţă feminină, care îl atrage pe tînărul Angelo din 

întunecimile lumii de dincolo de graniţa fenomenală şi îl înrădăcinează în 

noua existenţă, avînd în vedere experienţa morţii aparente trăită de el. 

Prezenţa umbrei sugerează vremelnicia fiinţei în episodul  întîlnirii lui 

Angelo cu Cezar/ Cezara, demonul amorului: „Ce frumoase sînt fetiţele 

acelea, ... zise. În acest aer strălucit ele îmi par umbre de zăpadă 

aruncate-ntr-un aer de diamant‖. În cadrul acestei replici, motivul umbrei 

apare ca sugestie a fenomenalităţii trecătoare şi este încadrat într-o 

metaforă – „umbre de zăpadă‖, ce sugerează şi mai pregnant condiţia 

domniţei de abur uşor de voalat „într-un aer de diamant‖.   

Nuvela fantastică Avatarii faraonului Tlà se încheie cu obişnuita 

referinţă denotativă schematică. Secătuit de pasiunea demonului Cezar/ 

Cezara, Angelo „se-mbrăcă, se uită în oglindă... [o] umbră viorie îi 

colora faţa […]; era vînăt de palid ce era‖.  

 Nuvela Sărmanul Dionis asigură continuitatea motivului umbrei a 

cărui primă atestare e referitoare la visurile tînărului, îndreptate spre 

idealul feminin: „Cum ar fi ştiut el să iubească! Cum ar fi purtat pe mîini, 

cum s-ar fi închinat unei copile care i-ar fi dat lui inima ei. Adesea şi-o 
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închipuia pe acea umbră argintie cu o faţă albă şi păr de aur...‖ Prin 

prezenţa stilului indirect-liber se realizează o suprapunere surprinzătoare a 

funcţiei intradiegetice a limbajului peste cea extradiegetică. Personajul şi 

naratorul se regăsesc într-o perspectivă unică. Personajul Dionis vădeşte 

un punct de vedere vizibil auctorial şi o intuiţie superioară celorlalte 

personaje din proza eminesciană. El simte că cea pe care o va diviniza va 

fi doar o umbră aparentă, o formă fenomenală. Tocmai acest dram de 

superioritate va face posibilă şi desprinderea de învelişul empiric, sortit 

spulberării. Amintirea unei alte umbre aparente e semnalată prin prezenţa 

tabloului tatălui: „Era aninat într-un cui bustul în mărime naturală a unui 

copil de vreo optsprezece ani […] «Bună sară, papà!», umbra părea că-i 

surîde din cadrul ei de lemn.‖. 

Schema ce presupune „rama‖ sensului denotativ se prelungeşte şi în 

această nuvelă, sugerînd şi aici întemeierea structurii ficţionale prin 

limbaj din perspectivă auctorială. Izgonit din Paradis, individul revine în 

sînul existenţei fenomenale iniţiale, iar esenţa divină a lui Dan – Dionis 

din lună se spulberă. Pentru ca transferul să fie complet, umbra desprinsă 

iniţial de individ îşi ia locul înapoi pe perete, lipindu-se din nou, ironic, de 

purtătorul ei: „Umbra lui dormea pe pat[…]. Ea se sculă încet.... cu ochii 

închişi se subţie, se lipi de perete şi se aşeză ironică, fantastică, lungă, în 

dreptul lui‖. 

Proza eminesciană devine o veritabilă oglindă a condiţiei fiinţei 

empirice, a unei umbre aparente, care se înscrie într-o lume fenomenală, 

vulnerabilă datorită perisabilităţii ei. Salvarea vine însă din puterea 

Logosului, care întemeiază lumi ficţionale, înscriind umanul în eternitate, 

prin Operă. Atitudinea eminesciană faţă de limbaj este modernă, 

cuprinzînd deopotrivă  funcţia intradiegetică şi auctorială a acestuia; celor 

două funcţii le corespund sensul conotativ prin care e înfăţişat motivul 

poetic al umbrei şi sensul denotativ, ce caracterizează prezenţa semnului 

lingvistic umbră, amîndouă integrate jocului subtil dintre aparenţă şi 

esenţă, limbaj şi Logos. 
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ANAMARIA CRISTINA IANOŞIU  
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Pragurile şi porţile textului eminescian 

 

 
În interpretarea literaturii, a fost dominantă  ideea  că o operă ar fi 

produsul autorului său şi nimic mai mult. Persistenţa acestui postulat e 

considerată de Gerard Genette total greşită  reprezentînd o  percepere îngustă 

a operelor literare: „De mai bine de un secol, felul în care gîndim şi folosim 

literatura  suferă de o prejudecată a cărei aplicare, tot mai subtilă şi mai 

îndrăzneaţă, nu a încetat să îmbogăţească, dar şi să pervertească şi în cele din 

urmă  să sărăcească, contactul cu Literatura: postulatul conform căruia o 

operă este esenţialmente determinată de către autorul său şi, în consecinţă, îl 

exprimă.‖ (Gerard Genette, 1978) 

    Această idee preconcepută a persistat şi în aprecierea prozei 

eminesciene, de multe ori  subapreciată, considerîndu-se că nu există 

comunicare scripturală, că cititorul e neglijat. Astfel, George Panu, 

comentînd lectura eminesciană a nuvelei SărmanulDionis, în şedinţa Junimii 

de la 1 septembrie 1872, lasă loc  ideii că autorul ar vorbi doar pentru sine: 

„Noi ne uitam unii la alţii, cei opt deveniseră treizeci, neştiind ce este acesta 

şi unde are să ajungă.‖ (apud Eugen Simion 1964: 86) 

     Prejudecata din interpretarea prozei eminesciene a fost alimentată 

şi de perceperea unui lirism exagerat al acesteia, înţeles drept reminiscenţă a 

poeziei; din această perspectivă, proza era considerată o componentă a 

creaţiei, subordonată universului liric. Ovid Densusianu afirmă în acest sens 

inferioritatea prozei în raport cu poezia, iar Eugen Lovinescu reproşează 

lipsa materiei epice, care să dea viaţă prozei. Afirmaţiile s-ar fi dovedit 

neîntemeiate dacă s-ar fi întreprins analogii  cu literatura romantică germană, 

înlăturîndu-se ipoteza că lirismul ar fi o barieră în intuirea comunicării autor-

cititor. 

      Intenţia lucrării de faţă este de a identifica formele prin care se 

manifestă comunicarea autorului cu cititorul său; voi insista asupra primului 

şi ultimului contact al lectorului cu opera, luînd în atenţie trei proze 

eminesciene: Făt Frumos din lacrimă (1870), Sărmanul Dionis (1872) şi 
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Cezara (1876), care reprezintă două specii: basmul şi nuvela, forme narative 

cultivate de romantici. 

    Comunicarea artistică implică un amplu şi uneori complex proces 

de seducere a cititorului, iar „gesturile de curtoazie‖ (Liviu Papadima 1999: 

229) sînt identificabile nu numai la nivelul discursului narativ, ci şi în 

„pragurile textului‖. Această sintagmă îşi va găsi utilizarea nu în desemnarea 

paratextualităţii (titlul, notele, prefeţele, deşi chiar de la acestea începe 

„dansul de seducţie al autorului‖) ci sfera ei semantică se va limita la incipit 

şi final. Acestea sînt două porţi, de existenţa cărora e legată în-fiinţarea unei 

opere literare; deşi diametral opuse, atît începutul cît şi finalul unei opere 

literare realizează trecerea de la realitate la ficţiune şi apoi revenirea la 

realitate. Pătrunderea în diegeză trebuie întreprinsă în aşa fel încît cititorul să 

fie atras şi să nu vrea să iasă din lumea ficţională decît pe calea naturală, i.e. 

la final, să nu opteze pentru porţile lăturalnice, i. e. abandonarea cărţii. 

Tocmai pe această jubilaţie, între două stări opuse, mizează şi Raymond Jean 

cînd numeşte prima frază „deschidere‖ sau „frază prag‖. Este interesant că 

teoreticianul francez raportează spaţiul diegetic în primul rînd la sine însuşi 

şi mai puţin la lumea extradiegetică. El percepe totul din perspectiva 

autorului: în momentul în care prima frază a fost aşternută pe hîrtie, s-a 

realizat trecerea de la „nimicul‖ şi tăcerea foii albe (şi nu de la nimicul 

realităţii) la „totul ― şi vorbirea din lumea ce ia naştere prin cuvinte.( 

Raymond Jean 1982) 

Punctul de vedere al lui Raymond Jean e asemănător cu cel al lui 

Louis Aragon, care utilizează termenul de „incipit‖ pentru prima frază 

(termen pe care-l voi împrumuta şi eu); el consideră incipitul o răscruce de 

drumuri în actul de a scrie, iar prin alegerea unui anumit drum se 

„inventează‖ opera, pentru că se oferă următorii paşi în modelarea ficţiunii. 

 Acest proces de naştere a unei lumi din cuvinte este extrem de 

laborios şi reflectă de cele mai multe ori concepţia autorului despre propriul 

său text în proză.  

 Incipitul basmului Făt Frumos din lacrimă este un exemplu grăitor 

în acest sens: „În vreme veche, pe cînd oamenii, cum sînt ei azi, nu erau decît 

în germenii viitorului, pe cînd Dumnezeu călca cu picioarele sale sfinte 

pietroasele pustii ale pămîntului –în vremea veche trăia un împărat întunecat 

şi gînditor ca miază-noaptea şi avea o împărăteasă tînără şi zîmbitoare ca 

miezul luminos al zilei.‖ ( Mihai Eminescu 1977) 

Analizînd incipitul, observ, împrumutînd sintagma de la Jean Michel 

Adam, că se realizează primul pas în „mobilarea unei lumi‖ (Jean Michel 
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Adam 1999). Această acţiune dă impresia  respectării tiparului basmului 

popular/ tradiţional; o analiză minuţioasă spulberă întreaga certitudine, 

pentru că modelul basmului tradiţional e conservat doar sub aspect formal: 

situarea evenimentelor într-un timp foarte îndepărtat şi introducerea 

personajelor tipice oricărui basm: împăratul şi împărăteasa. E ca şi cum 

aceste elemente ce ţin de tehnica basmului, ar fi existat întotdeauna în 

subsidiar, iar acum prin actul de a scrie, autorul nu face decît să le scoată la 

lumină; procesul acesta e asemănător cu cel descris de pictorul Braque: 

„Cînd încep să lucrez, mi se pare că tabloul meu se află de cealaltă parte a 

pînzei, acoperit de praful alb care e pînza. E de ajuns să-l curăţ de praf. Am o 

perie cu care scot la iveală culoarea albastră, o alta pentru verde sau galben: 

penelurile mele. Cînd totul e curăţat, tabloul e gata.‖ (Raymond Jean 1982: 

29). 

 Revenind la Eminescu, observăm că procesul nu e chiar atît de 

simplu pe cît pare, pentru că el nu se mulţumeşte să „ivească‖ un alt basm şi 

atît. Autorul construieşte un basm nou, original, aflat la confluenţa modelului 

tradiţional/folcloric cu cel romantic/cult, şi, de aceea, urmează ambele 

convenţii, dar numai pînă la un punct, pentru că ele trec prin filtrul propriei 

sale personalităţi; substanţa romantică este cea care l-a împins să-şi 

construiască incipitul în acest fel: cititorul este avertizat că pătrunde în lumea 

unui basm, dar nu va fi suficient să aplice grila de lectură cunoscută pentru 

această specie, pentru că la fel cum meditaţia filozofică  care îl  întîmpină e 

un element surprinzător pentru basm, tot astfel firul epic îi va rezerva alte 

surprize. Paradigma tradiţională  a basmului  e modificată  în spirit romantic, 

în sensul că, deşi în linii mari tehnica acumulării orizontale de momente şi 

fapte (Eugen Simion 1964: 186) e păstrată de Eminescu, totul capătă o 

coloratură romantică.  

Acest aspect amplu dezvoltat de  Eugen Simion a  fost intuit şi de 

Mihai Dragomirescu, care, atunci cînd îi reproşa lui  Eminescu folosirea 

elementelor „prea străine de geniul poporului nostru‖, „pline de-o 

bolnăvicioasă strălucire‖, limba avînd „pete‖, i.e. neologisme poetice, nu 

făcea decît să indice substanţa romantică a basmului eminescian. Dacă 

autorul Prozei epice a lui Mihail Eminescu privea fuziunea elementelor 

romantice în ţesătura basmului ca ceva  negativ, în schimb Tudor Vianu 

remarcă meritul autorului de a se fi folosit de modelul basmului popular ca 

de un organizator al firului narativ, materia care-l îmbracă fiind romantică. 

Eminescu e influenţat de romantismul german, şi soluţia propusă de Richarda 

Huch e aplicabilă şi-n cazul lui: după ce analizează schimbare/modificarea 
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paradigmatică a basmului în romantism, teoreticiana conchide că diferenţele 

dintre cele două categorii sînt mai mult de viziune. 

Incipituleminescian nu conţine formula consacrată „A fost odată ca 

niciodată‖, ci referinţa temporală îmbracă o manta filozofică, urmînd din 

acest punct de vedere linia basmului romantic descrisă de Novalis: merchen-

ul  ne sustrage „din succesiunea obişnuită a faptelor pentru a ne transporta în 

altă durată într-un timp nou-născut‖ (apud Vera Călin 1975: 232). 

Modificarea paradigmatică e sesizată şi de Eugen Simion: „Debutează printr-

o imagine abstractă, filozofică, marcînd de la început stilul liber, poetic, 

voluptatea de a medita (şi de a divaga)‖ (Eugen Simion 1964: 187). Criticul 

constată, involuntar, note care-l depărtează pe Eminescu de basmul popular, 

şi care-l apropie de viziunea romantică şi de definiţia atribuită basmului de 

Novalis, prin care romanticul german asociază marchen-ul unui vis.  

Un alt punct divergent e inserat prin aluzia la sacralitate care spulberă 

„păgînismul antic‖ (Vladimir Propp 1970), presupus a exista în adîncurile 

basmului, şi aduce la lumină elemente creştine, prea puţin dezvoltate în 

basmele populare.  

În tabloul basmului popular (rusesc) ilustrat de Vladimir Propp, 

regula generală e că începutul oricărui basm prezintă o situaţie iniţială- 

„întîmplare care iniţiază procesul de schimbare într-o intrigă sau acţiune‖ 

(Gerald Prince 2004: 98), în care sînt enumeraţi membrii familiei (împăratul 

şi împărăteasa), prezentaţi prin calităţile lor exterioare; aici intervine o altă 

deviere, pentru că în basmul eminescian, atributele împăratului ţin de 

interioritatea lui: „întunecat şi gînditor‖. Eugen Simion intuieşte că această 

modificare are consecinţe stilistice: „Atributul stereotip este înlocuit cu 

epitetul poetic‖ (Eugen Simion 1964: 197). Deşi bunăstarea există – prin 

statutul de împărat/împărăteasă al celor doi, totuşi nu există fericire. 

Făt Frumos din lacrimă nu respectă nici unul din cele două modele 

de situaţii iniţiale55 propuse de folcloristul rus; este vorba de o „prelucrare 

epică‖: Căutătorul (Făt Frumos) lipseşte la  început. El se naşte intr-un mod 

miraculos, i.e. din lacrima Maicii Domnului.  

Claude Bremond contestă principiul consecinţei care ar sta la baza 

desfăşurării funcţiilor lui Propp, şi propune o altă perspectivă, focalizată pe 

                                                 
55

 Folcloristul rus menţionează două categorii de situaţii iniţiale tipice, care sînt inserate 

înaintea  funcţiilor propriu-zise
:
 1)Situaţie iniţială care prezintă pe căutător şi familia sa 

(tatăl şi cei trei feciori). 2)Situaţie iniţială care prezintă pe victima răufăcătorului şi 

familia ei (cele trei fiice ale împăratului).  
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roluri narative: pacientul, agentul, influenţatorul, amelioratorul (protectorul, 

degradatorul  şi frustratorul), dobînditorul de merit şi retribuitorul (Claude 

Bremond 1978). Deşi cartea teoreticianului francez  alocă un număr 

consistent de pagini relevării limitelor funcţiilor proppiene, în realitate el 

oferă o variantă reactualizată a  terminologiei folcloristului rus, o 

reinterpretare din perspectivă structuralistă a acestora. Astfel, ceea ce la 

Propp e funcţia declanşatoare a intrigii, i.e. prejudiciul/lipsa, la Bremond se  

suprapune subrolului narativ: pacient expus unui proces de modificare sau de 

conservare şi care corespunde statutului iniţial al împăratului şi împărătesei 

din Făt Frumos din Lacrimă; în realitate, cei doi sînt  doar pacienţi virtuali, 

afectaţi de imposibilitatea de a avea copii, pentru că această stare iniţială va 

fi remediată prin  intervenţia agentului-Maica Domnului. 

Schimbarea/procesul modificator are nevoie de o anumită durată pentru a 

produce efectul, cei doi poli limitativi fiind „un terminus a quo, care 

reprezintă starea iniţială a pacientului‖ i.e. împăratul e întunecat pentru că nu 

are moştenitor să continue vrajba cu vecinul său şi un „terminus ad quem‖, 

care reprezintă starea sa finală , rezultatul evoluţiei sale: pentru situaţia 

iniţială, rezolvarea intervine imediat: împărăteasa dă naştere unui băiat.  

Dar devierea fundamentală e că Făt Frumos din lacrimă începe 

direct printr-o lipsă, care lansează intriga, şi se renunţă la partea iniţialăcare 

pregăteşte în mod normal inserarea funcţiilor: cititorul nu numai că este 

integrat în lumea de basm  printr-un început meditativ, dar i se sugerează 

existenţa unui prejudiciu deductibil din fizionomia împăratului; autorul 

apelează la un fel de „artificiu scriitoricesc‖, pentru a stîrni curiozitatea 

cititorului (în mintea căruia se naşte inevitabila întrebare: care e cauza care a  

determinat întunecarea împăratului?). Prins astfel în mrejele textului, 

cititorul purcede la următorul pas, acela al decodării şi intuirii sensului 

incipitului: împăratul e prezentat întunecat şi gînditor pentru că e măcinat de 

griji. În opoziţie cu acesta, împărăteasa e „tînără şi zîmbitoare‖. Prin 

prolepsă, autorul anticipă indirect, ideea că o sursă a durerii împăratului va fi 

remediată: zîmbetul împărătesei e un indiciu că aceasta nu şi-a pierdut 

speranţa şi că dorinţa ei de a-i dărui împăratului un urmaş va deveni realitate. 

Acest incipit conţine semne, prin decodarea cărora cititorul va putea 

înainta în lectura sa precum şi indici ai speciei56 (Bernard Valette 1997) 

                                                 
56

 Bernard Valette apreciază că încă de la început, nu numai din incipit, ci chiar din titlu, 

orice carte „propune un număr anume de semne, pornind de la care destinatarul să poată 

limita nedeterminarea textului pe care îl descoperă (...). De fiecare dată, recunoaşterea 
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căreia îi aparţine textul eminescian, dar cititorul nu poate urma sfatul dat de 

Vera Călin, adică să fie călăuza personajelor şi să intuiască de la bun început 

desfăşurarea firului evenimenţial. Dimpotrivă, cititorul presupus al basmului 

eminescian, tocmai pentru că este avertizat de la început  de originalitatea 

textului, nu se poate complace într-o atitudine neutră, ci trebuie să participe 

şi să descopere noi valenţe ale basmului, necunoscute sieşi pînă atunci. 

„Interpelările‖ dintre cititor şi autor nu sînt reprezentate doar de 

incipit ci şi de final. Eminescu preferă să-şi încheie basmul urmînd 

paradigma populară, din romantism rămîne doar predispoziţia pentru 

epitetele poetice: „Mirele-şi puse cămaşa de tort de raze de lună, brîu de 

mărgăritar, manta albă ca ninsoarea. Şi se făcu nuntă mîndră şi frumoasă, 

cum n-a fost alta pe faţa pămîntului. 

 Şi-au trăit apoi în pace şi în linişte ani mulţi şi fericiţi, iar dac-a fi 

adevărat ce zice lumea, că pentru feţii-frumoşi vremea nu vremuieşte, apoi 

poate c-o fi trăind şi astăzi.” 

Totuşi, vocea auctorială se fereşte să pronunţe sentinţa clară a 

nemuririi lui Făt-Frumos şi atribuie acest adevăr unei entităţi abstracte dar 

credibile, prin nota de pluralitate pe care o conţine substantivul colectiv 

„lumea‖.  

În planul discursului e sugerată neîncrederea faţă de prezumţia 

generală a dăinuirii eterne a lui Făt-Frumos, reticenţă susţinută de 

condiţionalul popular „a fi adevărat‖, care exprimă „atitudinea rezervată‖ a 

autorului asupra sincerităţii cuvintelor lumii; sugerarea probabilităţii 

afirmaţiei, pentru veridicitatea căreia  nu există susţinere auctorială, e 

continuată prin adverbul „poate‖, care face parte din clasa semantică a 

modalizatorilor (probabil, sigur) (Gramatica limbii române 2005: 594) şi 

de forma de prezumtiv „or fi trăind‖, care „redă un proces asupra căruia 

autorul nu are o opinie clară.‖ (Ibidem: 376) 

  Această punere în cumpănă a adevărului susţinut de basmul 

popular/tradiţional e transmisă şi instanţei narative cu care autorul, iniţiatorul 

semnelor de întrebare, dialoghează. Astfel cititorul nu-şi finalizează lectura 

printr-un punct: Făt Frumos vieţuieşte şi astăzi, ca-n paradigma populară, ci 

printr-o întrebare: oare ce justificare ar avea Făt Frumos să trăiască şi 

astăzi? Într-o altă abordare, în final, Făt-Frumos ajunge la realizarea  ultimei 

funcţii a lui Propp dar numai pe jumătate, pentru că eroul se căsătoreşte dar 

                                                                                                                         
implicită a scenariului va induce un tip specific de lectură. Cade în seama autorului să se 

dovedească conform sau nu aşteptării destinatarului‖. 
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nu există nici un indiciu că ar fi fost  înscăunat împărat; totuşi se ajunge la o 

„finalizare‖.  

Claude Bremond imaginează că parcursul unei povestiri este alcătuit 

din mai multe secvenţe, care presupun trei timpi: virtualitate - 

actualizare/non-actualizare - finalizare/non-finalizare (Claude Bremond 

1970: 166). Basmul poate fi considerat o sumă de astfel de secvenţe, sau 

dimpotrivă poate fi perceput ca o singură secvenţă în care situaţia iniţială se 

pliază virtualităţii, dezvoltarea firului narativ actualizării, iar situaţia finală, 

finalizării. Finalizarea basmului eminescian, i.e. nunta, pune-n mişcare întreg 

resortul ce dezvoltă actualizarea, la fel cum actualizarea determină  lipsa din 

situaţia iniţială: „În această triadă, termenul posterior îl implică pe cel 

anterior: nu poate exista finalizare dacă nu a existat actualizare, nu poate 

exista actualizare dacă nu a existat virtualitate‖ (Ibidem: 168); reversul 

acestei afirmaţii nu e valabil „antecedentul nu implică niciodată 

consecventul‖ (Ibidem: 167). În planul comunicării literare înseamnă că 

autorul e întotdeauna cu un pas înaintea cititorului, atunci cînd e la o răscruce 

de posibilităţi ştie exact încotro să se îndrepte pentru că are deja punctat 

următorul pas al secvenţei. 

 Împrumutînd de la Labov termenul de CODA pentru a desemna 

secvenţa ce semnalizează sfîrşitul povestirii, Rodica Zafiu consideră 

actualizarea ca o formă  de CODA. Finalul basmului eminescian întreprinde 

tocmai această formă de actualizare pentru că, după ce, prin incipit, cititorul 

a fost introdus într-o lume caracterizată de-un timp arhaic, acum în final e 

redat timpului căruia îi aparţine, sugerat la nivelul discursului de adverbul de 

timp „astăzi‖. În ciuda opiniei Rodicăi Zafiu că „Ultimul cuvînt din text 

(...)nu e perceput de cititor în identitatea sa lexicală cu aceeaşi acuitate cu 

care e perceput  un cuvînt plasat la începutul textului‖ (Rodica Zafiu 2000: 

79), în situaţia acestui basm, ultimul cuvînt realizează trecerea de la feericul 

lumii ficţionale la realitate, îndeplinind rolul de cuvînt prag, deci din punct 

de vedere lingvistic-textual se respectă simetria început-final. 

Dacă în cazul basmului am optat pentru un incipit microstructural, 

i.e. primul enunţ al textului,o asemenea opţiune este inoperabilă în cazul 

nuvelei Sărmanul Dionis, unde nici sintagma de incipit macrostructural nu 

ar fi mulţumitoare. 

 Un prim aspect problematic îl constituie răspunsul la întrebarea : 

care este incipitul nuvelei? Din punct de vedere al primului contact al 

cititorului cu nuvela, pragul de trecere de la realitate la ficţiune e construit 

prin textul meditativ-filozofic asupra timpului şi spaţiului; o abordare 
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superficială a acestui fragment ar atribui aceste gînduri autorului, însă nu 

vocea auctorială e cea care percepe timpul şi spaţiul pornind de la Kant, dar 

construind în spirit schopenhaurian, după cum demonstrează George 

Călinescu, ci personajul său e cel care dispune de spaţiu şi de timp ca de nişte 

realităţi subiective şi le modelează după propria-i voinţă. 

Din punct de vedere narativ, fragmentul e de certă modernitate, 

pentru că naraţiunea e autodiegetică, Dionis fiind eul narant al propriilor sale  

gînduri. Autorul e atent să păstreze o anumită ordine în desfăşurarea nuvelei, 

iar punctele de suspensie, ce delimitează începutul şi finalul acestei părţi 

meditativ filozofice, funcţionează ca un semnal pentru cititor, ca un procedeu 

formal de izolare,  ca o barieră ce delimitează vocea actorială de cea 

auctorială. 

Autorul e atent să întreţină o comunicare cît se poate de eficientă cu 

cititorul său şi de aceea nu se mulţumeşte doar cu aceste indicii formale, ci 

afirmă că întreg pasajul nu i-a aparţinut lui: „Existenţa ideală a acestor 

reflecţiuni avea de  izvor de emanaţiune un cap cu plete de-o sălbăticită 

neregularitate, înfundat într-o căciulă de miel.” 

 Prin actul lecturii, fiecare fragment al nuvelei se sedimentează, iar 

cititorul, deşi constată că fragmentul meditativ e cel care-l conduce în lumea 

ficţională, îşi dă seama că funcţionează ca un pseudoincipit: prin plasarea sa 

în deschiderea nuvelei ar putea fi apreciat ca incipit, prin sens însă, el 

urmează să fie integrat posterior adevăratului incipit.  

Că nu acest fragment e incipitul nuvelei, a fost semnalizat şi de 

critica literară. Reproducînd reacţiile ostile ale junimiştilor la prima lectură a 

nuvelei SărmanulDionis, aşa cum rezultă din Însemnările lui George Panu, 

Eugen Simion consideră partea de început „preambul filozofic‖; totuşi 

termenul de preambul, în contextul întregii analize întreprinse de critic, îşi 

pierde valoarea semantică de bază i.e. partea de început, separată de restul 

nuvelei; Eugen Simion atrage atenţia asupra  greşelii frecvente de a separa  

fragmentul acesta teoretic de subiectul propriu-zis şi intuieşte adevăratul 

incipit al nuvelei, care e fragmentul ce urmează părţii filozofice (pe care îl 

numeşte începutul nuvelei). 

 G. Călinescu arată legătura între „fantastica meditaţie a lui Dionis‖ 

şi  întîmplările personajului prin care, „coborîndu-se în adîncurile sufletului,  

care alcătuieşte în fond ultima realitate, să poată trăi în orice moment istoric 

şi în orice porţiune de spaţiu‖ (G.Călinescu 1969: 592). Criticul intuieşte 

imposibilitatea separării între nivelul teoretic şi cel practic, şi sugerează, 
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indirect, necesitatea plasării acestui fragment în vecinătatea celor care 

prezintă deplasarea temporală şi spaţială a lui Dan-Dionis.  

Deşi reprezintă conţinutul „ficţional, dar la un nivel mai mare de 

abstractizare‖ (Rodica Zafiu 2000: 69), meditaţia lui Dionis în acest context 

nu este un incipit rezumativ, pentru că unica sa funcţie nu e de a informa 

cititorul în legătură cu ceea ce se povesteşte ci în legătură cu gîndurile 

personajului; naraţiunea nu dezvoltă aceste aspecte meditative ci le cuprinde 

într-o pastă omogenă, fără a le delimita de restul firului narativ; punctul de 

vedere al lui Liviu Rusu, care preciza că teoretizările „sînt cu totul străine 

subiectului adevărat al nuvelei, nu era nevoie de nici o demonstraţie 

filozofică pentru a transpune acţiunea în trecut şi în alte spaţii‖ (apud Eugen 

Simion 1964: 246), este astfel infirmat.  

Deschiderea acestui fragment  fără majusculă  poate reprezenta o altă 

strategie narativă de plasare a cititorului  pe o pistă greşită de lectură, care 

poate interpreta acest „fals indiciu‖ ca un început abrupt, in medias res; dar 

deschiderea prin anaforicul „tot astfel‖ fără antecedentul său poate fi 

perceput şi ca un indiciu lingvistic destul de ascuns, că există ceva anterior 

acestor rînduri şi că fragmentul trebuie reintegrat locului său.  

În contextul general al nuvelei, fragmentul poate fi apreciat drept o 

constantă  a gîndurilor lui Dionis, „ideea lui fixă‖, ce reapare ori de cîte ori e 

un moment propice meditaţiei. Adevăratul incipit al nuvelei urmează acestor 

gînduri: „Era noapte şi ploaia cădea măruntă pe stradele nepavate, strîmte 

şi noroioase ce trec prin noianul de case mici şi rău zidite  din care consistă 

cea mai mare parte a capitalei României, şi prin bălţile de noroi ce  

împroşcau pe cutezătorul ce se încredea perfidelor unde treceau  nişte 

ciubote  mari cărora nu le-ar fi păsat nici de potop, cu atît  mai  vîrtos  că 

aveau turetci care îngropau în ele pantalonii individului  conţinut îndată ce 

timpul devenea problematic.” 

Aceasta  e fraza care a orientat alegerea unui anumit drum, dintr-o 

„răscruce‖ de posibilităţi , care „inventează‖ opera , pentru că oferă următorii 

paşi în scrierea nuvelei. Spre această frază se orientează şi Eugen Simion 

cînd analizează începutul nuvelei Sărmanul Dionis, ca un incipit de 

orientare, în accepţiunea dată termenului de Rodica Zafiu.  

Intenţia auctorială exprimată prin intermediul acestui incipit e de a-l 

introduce pe cititor într-o ficţiune îmbibată de romantism care respectă forma 

idealului romantic propus de Novalis. Deşi localizarea spaţio-temporală 

respectă principiul mimesisului (noapte, Bucureşti), totuşi cuvintele 

insinuează o atmosferă lugubră „un mod voit neguros‖ (Eugen Simion 1964: 
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104). Ironia romantică ce răzbate din reducerea lui Dionis la imensitatea 

ciubotelor sale, precum şi descrierea prin elemente pitoreşti, atrage simpatia 

cititorului. 

Dar, după ce problema incipitului a fost lămurită, se pune întrebarea 

de ce Eminescu a preferat o astfel de construcţie a textului său, care, după 

cum se ştie din mărturisirile lui George Panu, a fost primit ostil tocmai pentru 

că depăşea orizontul de aşteptare al cititorului din a doua jumătate a secolului 

al nouăsprezecelea. Iar răspunsul trebuie căutat tot în specificul 

romantismului, care punea totul sub tutela filozofiei. Pasta aceasta filozofică 

e integrată în mod original de Eminescu în două stări: pură - prin gîndurile 

iniţiale ale lui Dionis- şi în amestec cu firul epic. 

Un alt aspect specific prozei eminesciene îl constituie intuirea 

dialogului cu cititorul nu numai în pragurile textului ci şi în diferite puncte-

cheie, unde autorul se simte dator să formuleze o explicaţie sau unde simte 

nevoia verificării comunicării scripturale. 

Comunicarea cu cititorul e uneori mascată de verbe la persoana întîi 

plural: „Să privim  acum şi la sărăcia iluminată de razele unei lumînări de 

său băgate în gîtul unui clondir ce ţinea loc de sfeşnic”; „să privim‖ 

sugerează un fel de pact între autor şi cititor, care analizează prin cooperare, 

încăperea lui Dionis. 

Cînd un nou personaj e introdus în ficţiune, cititorul nu e uitat, iar 

precizările nu întîrzie să apară: „Şi cine era ea, Maria? Era fiica spătarului 

Tudor Mesteacăn, un înger blond ca o lacrimă de aur”. 

Chiar dacă i se dau varii explicaţii, capacităţile de intuiţie ale 

cititorului nu sînt puse la îndoială „Veţi fi ghicit că pleşuvul nostru biped era 

doctor”. 

Prin astfel de artificii care întreţin viu dialogul autor-cititor, lectorul 

este purtat pînă la finalul nuvelei; modul cum şi-a construit Eminescu finalul 

corespunde tipului teoretizat de Gerald Prince, care intuieşte în sfîrşit scopul 

ultim al actului lecturii. 

 Sfîrşitul nuvelei nu se suprapune situaţiei finale, care e ilustrată de 

prezentarea unui pasaj al căsniciei fericite dintre Dionis şi Maria. Alexandru 

George consideră acest deznodămînt ratat, iar rezolvarea conflictului –

banală, pe cînd George Munteanu justifică opţiunea prozatorului prin intuirea 

unor similitudini între Dionis şi Hyperion, ambii parcurgînd experienţa 

cunoaşterii prin iubire. Căsătoria cu Maria îi salvează, de fapt, sufletul, 

pentru că omului îi este accesibil un singur absolut –cel materializat în iubire. 
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Acest deznodămînt e complicat de un şir de întrebări auctoriale, care 

nu lămuresc cititorul, ci îl determină să mediteze asupra celor citite; nu i se 

oferă însă nici o cheie de lectură, nici o sugestie, pentru că cititorul trebuie să 

intuiască singur  adevăratul sens al celor citite. Eugen Simion motivează 

acest final drept o tehnică specifică prozatorilor romantici şi o manieră de a 

divaga referitor la marele regizor ascuns care dirijează destinul oamenilor. 

Situaţia finală prezintă o formă foarte răspîndită de coda, şi anume 

„actualizarea‖, (în terminologia Rodicăi Zafiu), realizată prin contragerea 

timpului, sugerată la nivelul discursului de forma adverbială „demult‖ şi mai 

mult ca perfectul „devenise‖. 

Situaţia finală (Dionis şi Maria fericiţi) este în spiritul aşteptărilor 

cititorilor din a doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea, dar prozatorul 

nu se mulţumeşte să reducă finalul la o convenţie şi, de aceea, inserează 

încheierea ce corespunde structurii sale interioare, dezvoltînd, prin indeciziile 

auctoriale, tehnica epică a romanticilor; în structurile compoziţionale ale 

finalului de text narativ pe care le descrie Rodica Zafiu, acest final este 

„epilogul intern  lumii reprezentate‖ (Rodica Zafiu 2000: 80). Ieşirea strictă 

din spaţiul diegetic se realizează prin fraza ultimă, iar în această nuvelă 

fragmentul din scrisoarea lui Thėophile Gautier către Gerard de Nerval 

funcţionează ca o poartă ce realizează trecerea de la vorbirea lumii ficţionale 

la golul paginii albe. 

Construcţia finalului nuvelei Sărmanul Dionis e în formă de pîlnie: 

cu cît ne apropiem de pragul ce face legătura cu realitatea cu atît 

consideraţiile auctoriale sînt mai generale, probabil pentru ca trecerea să fie 

mai lentă şi mai uşor de acceptat. 

Aceeaşi pendulare între romantismul idilic, biedermeier, care 

propune un model de lectură, şi opţiunea pentru romantismul înalt, care 

corespunde naturii interioare a lui Eminescu e vizibilă şi în existenţa celor 

două variante de final pentru Cezara.   

Gerald Prince intuia că „natura sfîrşitului e legată de natura 

naraţiunii‖ (Gerald Prince 2004: 190). Acest aspect, intuit de teoreticianul 

francez, e aplicabil şi la nuvela Cezara: formula foiletonistă impusă de 

publicarea ei în mai multe numere din Curierul de Iaşi (din august 1876) 

determină nu numai un intens dialog cu cititorul, inserarea elementelor 

senzaţionale şi de suspans, dar şi planificarea  finalului în care Cezara şi 

Ieronim se întîlnesc. Acest sfîrşit corespunde orizontului lecturii idilice şi 

noţiunii de dramă sentimentală a vremii. Cititorul era încă fidel prozei 

paşoptiste, nefiind pregătit să întîmpine un final tipic romantic, în care cei 
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doi îndrăgostiţi mor, de aceea finalul romantic e păstrat de Eminescu în 

manuscris: „Marea purta în patul ei moale şi albastru două cadavre unite 

strîns îmbrăţişate, însă vîntul, trecînd printre crengile unui arbor vechi, 

mişca între crengile-i aplecate oasele albite de curgerea apelor a unui om cu 

barbă lungă, a cărui profeţie se-mplinise.” Finalul acesta traduce în 

substanţă epică idealul romantic de prelungire şi chiar de sedimentare a 

iubirii prin moarte, ideal mărturisit şi de Novalis: „O legătură încheiată să 

dăinuie şi dincolo de moarte este o nuntă care ne dă o tovarăşă de noapte. 

Cea mai dulce iubire este în moarte ; pentru cel viu moartea este o noapte 

nupţială, o taină a dulcilor mistere: Nu este oare înţelept să căutăm pentru 

noapte un adăpost primitor?‖ (apud Richarda Huch, 1980: 213). Şi Eugen 

Simion interpretează varianta din manuscris tot ca pe o încheiere romantică 

„prin moartea eroilor şi aşezarea lor simbolică în eternitatea oceanului‖ 

(Eugen Simion 1964: 226). 

Totuşi Cezara nu prezintă două finaluri, ci mai degrabă unul singur, 

dar care e obturat: partea idilică este publicată, continuarea specifică 

romantismului înalt rămînînd în manuscris. Obturarea e însă de o înaltă artă 

şi fineţe, căci dacă nu s-ar şti de varianta din manuscris, cititorul ar fi convins 

că acesta e finalul „novelei originale‖. Totuşi există un indiciu formal, şi 

anume punctele de suspensie din final care sugerează că mai urmează ceva. 

Cu alte cuvinte, varianta publicată poate fi interpretată drept o „închidere 

pragmatică‖ pentru că se semnalizează, implicit, prin întîlnirea celor doi, că 

naraţiunea s-a încheiat; dar de asemenea, cititorul care ştie de varianta din 

manuscris va interpreta finalul publicat drept unul suspendat pentru că „apare 

ca o simplă oprire, ca o întrerupere a discursului narativ,‖ (Rodica Zafiu 

2000: 82) sau dacă împrumut de la Umberto Eco sintagma de „operă 

deschisă‖ pot afirma că enunţul, care încheie varianta publicată, oferă 

semnificaţii diferite, în funcţie de diverse situaţii pragmatice (şi de 

modificarea orizontului de aşteptare al cititorului). 

Bernard Valette apreciază că un text este încheiat numai parţial, iar 

felul în care sfîrşeşte o operă depinde în mai mare măsură de receptorul ei (o 

operă „îşi datorează perpetua sa modernitate echilibrului mereu fluctuant ce 

se stabileşte între aşteptarea cititorului şi originalitatea emiţătorului.‖ 

(Bernard Valette 1997: 36). Cu alte cuvinte în cazul nuvelei Cezara 

modificarea orizontului de aşteptare al cititorului va determina oscilaţii între 

considerarea finalului obturat şi a celui întreg. 

Privită dintr-o altă perspectivă, nuvela îi apare cititorului, care nu 

cunoaşte varianta din manuscris, ca finalizată, dar îşi va da seama de ezitarea 
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lui Eminescu (opţiunea pentru varianta tipărită e determinată de gustul 

epocii) în momentul citirii manuscrisului 2284. 

Analiza întreprinsă asupra celor trei texte eminesciene, înlătură 

prejudecata menţionată la începutul acestui demers, demonstrînd interesul 

auctorial pentru cititor şi comunicarea scripturală care se inserează începînd 

cu prima frază a textului. E adevărat că Eminescu nu poate să ţină cont în 

totalitate de orizontul de aşteptare al cititorului, pentru că ar produce o dublă 

mutilare: a propriei sale personalităţi şi  a textului; probabil din acest motiv 

optează uneori pentru un final „dublu‖ sau pentru respectarea pînă la un 

punct a convenţiilor cu care publicul era obişnuit. Dincolo de acel punct 

intervine amprenta geniului său, care filtrează convenţiile timpului şi 

cerinţele romantismului într-o manieră originală, integrînd totul într-o pastă 

epică omogenă.    
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ANDREEA GRINEA 
Anul III, Iaşi 

 
Mihai Eminescu – „Gazetarul Naţional” 

 

 

 Exercitînd, probabil, un miraj mai palid în comparaţie cu opera 

poetică, exegeza publicisticii lui Mihai Eminescu a rămas, în genere, pe 

umerii unor editori inimoşi (ale căror studii preambul la cîte o ediţie nasc 

nu doar ulterioare opuri, ci şi inedite direcţii de interpretare, în funcţie de 

climatul politic dominant şi, nu mai puţin, de crezurile intime ale 

editorului-exeget) sau a atras specialişti din cele mai diverse domenii 

exterioare literaturii, animaţi de gîndul descoperirii unui „nou Eminescu‖, 

care schimbă, cu abilitate, haina de poet romantic pentru aceea de 

pedagog, sociolog, economist, jurist etc. Fiind acestea premizele actului 

critic, mulţi dintre „eminescologii‖ (temperamente flegmatice, cu vocaţia 

scotocirilor meticuloase prin arhive şi fără gustul speculaţiilor de 

interpretare) care au luat în vizor publicistica poetului revin, inevitabil, la 

aceleaşi cîteva clişee de receptare. 

 

 Gazetarul naţional 

 

 Cel mai bătătorit loc comun din sectorul „Publicistica lui M. E.‖ 

este o absolutizare a reprezentativităţii gazetarului care devine, astfel, o 

instanţă perfect simetrică celei deja clişeizate sub formula Poetul 

Naţional. Autorul abstract (!) Mihai Eminescu - figură, personaj construit 

prin mijloace retorice în textul pasionatelor luări de poziţie – ajunge, 

astfel, să se suprapună, în egală măsură, atît cu autorul concret 

(persoanalitatea biografică) cît şi cu autorul ideal - figura simbolică, 

emblematică a „românului model‖. Odată edificat mitul reprezentativităţii 

naţionale a gazetarului, omul Eminescu începe să fie perceput ca o 

întrupare a Ideii Naţionale; el este nu numai un patriot „ca nimeni altul‖, 

ci şi o portavoce a românilor de pretudindeni, un luptător „cu arma în 

mînă‖, un veritabil apostol al neamului. Opera sa gazetărească, în opinia 
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unor exegeţi precum I. Scurtu, D. Murăraşu, N. Georgescu, Al. Oprea şi, 

nu în ultimul rînd, D. Vatamaniuc, „freamătă de dragoste de neam şi 

ţară‖. De pe „poziţia de clasă‖ a ţărănimii (Al. Oprea), Eminescu „scrie şi 

atacă din toată inima lui naivă şi arzătoare‖ (Gala Galaction), avîntîndu-se 

„în lupta pentru unitate şi independenţă naţională printr-un mare travaliu 

şi printr-o ardere totală pe altarul patriei‖ (Vasile C. Nechita). Un 

asemenea  colaj de clişee trădează, din păcate, consensul deplin al atît de 

diferiţilor comentatori ai ziaristicii eminesciane. 

 Un tablou al gloselor pe marginea reprezentativităţii naţionale a 

gazetarului nu pune în lumină numai o retorică defectuoasă, un limbaj de 

lemn care ia locul discursului critic, ci şi una dintre capcanele adînci în 

care au căzut aproape toţi criticii publicisticii lui Eminescu: citirea literală 

a efigiei construită de acesta în text prin artificii stilistice. Odată 

însufleţită cu spiritul neamului, coborît, se pare, în chip miraculos asupra 

poetului, această efigie va rămîne mereu vie în memoria interpreţilor săi, 

slujindu-le drept argument legitimant al unui discurs care gravitează în 

jurul „ideii naţionale‖. 

 Fraza lui D. Laurian, declamată la înhumarea poetului „Eşit din 

popor, era pasionat de talpa casei, iar ideea naţională la dînsul, era 

imaginea cea mai sfîntă a cugetării.‖ (apud. D. Murăraşu: 1994) este 

paradigmatică şi contaminează ireversibil discursul despre Eminescu, de 

la origini pînă în anii ‘90. În studiul său din 1930, D. Murăraşu urmăreşte 

avatarurile naţionalismului eminescian, în opera poetică şi publicistică, 

făcînd un prim pas spre încetăţenirea deplină a clişeului care va fi 

îmbrăţişat fără vreo rezervă critică: „Eminescu e un îndrăgostit de neam şi 

ţară; e însă şi un mare evocator şi lăudător al trecutului nostru; e un 

luptător pentru cîştigarea drepturilor Românilor subjugaţi şi un vestitor al 

marilor evenimente ce aveau să schimbe destinele neamului; e un 

apologist al naţiunii, dar e şi un critic vehement al prezentului lipsit de 

credinţă, de ideal, de adevărat naţionalism şi patriotism.‖( D. Murăraşu: 

1994) 

 Dacă în anii ‘30 o asemenea manieră stilistică se revendica de la 

un discurs caracteristic unei epoci de frămîntări politice şi inflamări 

ideologice pe marginea „ideii naţionale‖, în comentariile din deceniile 8-9 

ale unor Al. Oprea (care vorbeşte despre „situarea lui Eminescu pe 

poziţiile ţărănimii [...] sfînta mînie care clocoteşte în sufletul său [...], 
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excursurile doctrinare şi accentele patetice în plan sufletesc ale 

identificării cu ţara, cu trecutul ei de aur şi cu soarta claselor pozitive‖) 

sau D.Vatamaniuc, exegeţi care îşi proclamă modernitatea discursului 

critic şi a metodei de lucru, asemenea ocurenţe se cer altfel explicate. În 

anii ‘80, „ideea naţională‖ este resuscitată în cadrul unui discurs 

influenţat de regimul comunist, iar în anii ‘90, discursul naţionalist 

reînvie sub forma unei marcate preocupări pentru reparaţiile istorice 

pretinse după încheierea unei epoci istorice ultragiante. Cu un 

postrevoluţionar aplomb patriotic, Vatamaniuc îl recuperează, pentru 

„ţară şi popor‖, pe Gazetarul Naţional, arătînd că „publicistica 

eminesciană ni se relevă, astfel (privită „din interior‖) însufleţită de cele 

mai nobile idealuri ale poporului nostru.‖ (Vatamaniuc 1996: 6). Cu un 

deceniu înainte, Al. Oprea construise un Eminescu militant, decretînd că 

„gazetăria sa, prin strălucirea exemplului ei, a reabilitat pentru totdeauna 

ideea scriitorului angajat, seismograf sensibil şi portavoce a ideilor şi 

crezurilor neamului.” (Al. Oprea 1980). E drept că paradigma poetului 

romantic implica angajarea acestuia în lupta pentru plămădirea „marilor 

naraţiuni identitare‖ (Monica Spiridon) ale unor popoare aflate într-un 

proces istoric de închegare, dar e la fel de adevărat că Eminescu a fost un 

„militant‖ mult mai puţin activ decît, de pildă, "romanticul" Victor Hugo. 

 Fără a emite judecăţi pro sau contra valorii de adevăr a unor 

asemenea locuri comune (a afirma că Eminescu este reprezentativ pentru 

geniul naţional e la fel de ne-relevant ca a susţine contrariul, din moment 

ce conceptul în discuţie e unul lipsit de consistenţă şi contur!), trebuie 

sancţionată uşurătatea critică a unor exegeţi pentru care recursul la clişeu 

devine un productiv algoritm de lucru. Cît despre gradul de 

reprezentativitate naţională a „entităţii Eminescu‖, mult mai plauzibilă 

(îmi) pare judecata pe care o emite Petru Creţia, cu titlu, de fapt, „izbitor‖: 

„Eminescu nu este reprezentativ pentru etnie în nici una dintre trăsăturile 

lui şi ale ei. Ne recunoaştem în el pentru că este mare şi pentru că este 

atipic într-un fel compensator.” (Petru Creţia 1998: 236). 
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 Un geniu al actualităţii 

 

 Fie că se manifestă în domeniul pedagogiei, în economie, în 

sociologie, în arealul ştiinţelor juridice sau în politologie, „geniul 

poetului‖ conferă o „stringentă actualitate‖ unor articole strict legate, 

totuşi, de sfîrşitul veacului al XIX-lea. Viitorii specialişti în oricare dintre 

domeniile enumerate mai sus sînt călduros invitaţi să buchisească 

răbdători antologiile ce reunesc studii tematice, spre a lua act de 

modernitatea (raportată la contextul actual!) a unor soluţii care 

răspundeau stărilor de lucruri contemporane publicistului.
57

 Dacă astfel de 

alunecări în ridicolul inadecvării la subiect pot fi puse pe seama 

entuziasmului unor editori de ocazie, care descoperă în „teoreticianul‖ 

Mihai Eminescu cîte un ilustru coleg de breaslă, scandalizează, totuşi, 

supravieţuirea unei atare pledoarii pentru actualitatea gazetăriei lui 

Eminescu, în discursul critic „matur‖ de după anii ‘90:  „Pledoaria pentru 

statul naţional, făcută ca de nimeni altul, este pusă în serviciul apărării 

fiinţei naţionale a poporului nostru. Dacă imperiile vecine s-au prăbuşit, 

nu a încetat ameninţarea din afară – şi dinăuntru – a statului nostru 

naţional. Publicistica eminesciană este şi sub acest aspect de-o stringentă 

actualitate.‖ (D.Vatamaniuc 1996: 57). Concluzia de mai sus o formula în 

1996 (sic!) D. Vatamaniuc, neobosit editor şi comentator al articolelor 

semnate de Eminescu. Consecvent cu sine însuşi, criticul va folosi exact 

aceeaşi idee şi în încheierea următorului studiu din volumul Publicistica 

lui Eminescu, aducînd faţă în faţă realitatea românească a anilor 1870 şi 

pe cea „de tranziţie‖, postdecembristă. Corespondenţele sînt, la o primă 

privire, frapante, mai cu seamă atunci cînd apar în scenă „junii corupţi‖ 

care înşală, acum ca şi atunci, buna credinţă a „claselor pozitive‖. Privirea 

mustrătoare a gazetarului ajuns, cumva, atemporal, reflectă, s-ar părea, 

nişte universalii ale spaţiului socio-politic autohton: „Viziunea [lui 

Eminescu] asupra administraţiei şi instituţiilor sale este de o stringentă 

actualitate prin înlocuirea principiului competenţei cu cel al intereselor 

personale şi de partid. Asistăm, ca în vremea sa, şi la înfiinţarea de 

instituţii bancare, în jurul cărora se face mare publicitate, ca să sfîrşească 

                                                 
57

 Citez, pentru edificare, un singur exemplu: „Specialiştii în ştiinţa dreptului vor trebui 

să se aplece cu răbdare asupra textelor, să aprofundeze noţiunile şi instituţiile juridice 

aduse în discuţie de Eminescu [...]”. (Eugen Safta-Romano 1994: 48). 
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în faliment, cu implicaţii neprevăzute sociale şi politice.‖ (Vatamaniuc 

1996: 68). Şi totuşi... a vorbi astăzi despre actualitatea pişcătoare a unor 

editoriale care tratează chestiunea Dunării, răscumpărarea căilor ferate 

sau afacerea Warszawsky-Mihălescu presupune cel puţin o dublă 

inadecvare, la textul eminescian şi la realitatea curentă. Cît priveşte 

actualitatea gazetăriei eminesciene în epocă (înţelegînd prin actualitatea 

ziaristicii discutarea problemelor de pe ordinea de zi şi fezabilitatea 

soluţiilor avansate), merită invocat micro-discursul lui G. Călinescu. În 

stilu-i caracteristic, criticul sancţiona, printr-un spiritual eufemism, ca 

fiind „ciudată şi, trebuie să recunoaştem, poetică ideea economică! 

Eminescu ar fi vrut ca în mijlocul unei Europe maşiniste şi zgomotoase, 

să dăinuie, ca o grădină de poveste uitată de lume şi năpădită de buruieni, 

o Românie închisă de ziduri groase şi înalte, pentru ca să nu poată 

pătrunde în ea marea locomotivă, spre a turbura meşteşugul rudimentar al 

postăvarului şi olarului, care dădeau lui Eminescu şi lui Creangă abà 

groasă să se îmbrace şi ulcele de pămînt să bea vin‖. (G. Călinescu 1993: 

75).  

 Cunoscîndu-i pe precursorii ideatici ai ziaristului de la Timpul, din 

ideile cărora se hrăneşte substanţa teoretică a publicisticii lui Eminescu 

(pe această temă s-au scris cel puţin două eseuri pertinente, de către G. 

Călinescu şi Ilina Gregori), este greu de acceptat că o filosofie idealistă 

(care şi-a infirmat postulatele chiar înainte de a-i stîrni lui Eminescu 

febrilele reverii berlineze) precum cea schopenhaueriană, asezonată cu 

excerpte din gîndirea fiziocraţilor, îşi putea găsi, în anii ‘90 autohtoni, 

priza la o realitate politică şi culturală care s-o (re)aducă într-o 

„actualitate stringentă‖. Că eşafodajul ideatic al articolelor teoretice 

semnate de Eminescu este o emanaţie a filosofiei lui Schopenhauer, o 

demonstrează cu asupra de măsură Ilina Gregori, într-un bine documentat 

studiu publicat în 2002, Eminescu la Berlin. „Doctorandul îşi propusese 

– şi se crezuse în măsură – să ducă mai departe opera schopenhaueriană,‖ 

edificînd o teorie a spiritului etnic, pe urmele (sau, mai corect spus, 

preluînd creator ideile) profesorilor săi de la  Humboldt Universität din 

Berlin  - în special din cursul de etnopsihologie, ai căror titulari erau 
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Lazarus şi Steinthal
58

 – , din filosofia inconştientului formulată de 

Hartmann sau din „onirologia‖ filosofului mai sus amintit.  

   „Precursorul de serviciu” 

 

 Anexările lui Eminescu la diverse curente ideologico-politice, 

adesea diametral opuse, precum cel de extremă dreaptă (v. Prefaţa lui A. 

C. Cuza la ediţia din 1914) şi cel de extremă stîngă, îl transformă pe 

gazetarul naţional într-un militant „cu arma în mînă‖, al cărui discurs 

„radical‖ ar egala viitoarele pledoarii cuziste sau comuniste. Dintre cele 

două direcţii care şi-l dispută, succesiv, pe gazetarul Eminescu, va reuşi 

să-l anexeze, în „obsedantele decenii‖ şi numai după insistenţe repetate, 

şcoala de re-interpetare realist socialistă (incriminata prefaţă cuzistă, care 

se revendica de la eminesciana politică a lui „Cum nu vii tu, Ţepeş 

doamne...‖ e prea puţin celebră). Deşi în genere ocoleşte, chiar dacă 

stîngaci, capcanele retoricii de partid, Al. Oprea, prefaţatorul volumului 

IX din ediţia Perpessicius se simte dator să-l recupereze pe intransigentul 

Eminescu, şi arată că, de drept, „radicalismul criticii sale, comparabil doar 

cu radicalismul criticii socialismului‖, pune sub acuzaţie „societatea 

exploatatoare, în totalitatea raporturilor ei social-umane‖. (Al. Oprea: 

1980). Pe urmele lui Ibrăileanu, care observase că „toată tinerimea 

socialistă era eminesciană‖, prefaţatorul evidenţiază funcţia de resort 

activizant a „verbului eminescian‖. Citită cu aplicaţie, gazetăria 

eminesciană poate deveni şi o lectură de partid, căci: „după acţiunea 

corosivă a satirei sale, miturile societăţii capitaliste îşi vor pierde forţa de 

seducţie şi de credibilitate‖. Mai mult, „dacă în ţara noastră s-a creat un 

larg curent de simpatie în jurul ideilor socialiste, asta a fost posibil şi 

datorită incandescenţei verbului eminescian‖. (Al. Oprea 1983: 207). Nu 

                                                 
 
58

 Ideile lui Lazarus şi Steinthal, urmărite de Ilina Gregori în eseul menţionat, sînt uşor 

recognoscibile în fizionomia „statului natural‖ postulat de Eminescu. În viziunea 

ilustrului cuplu profesoral, hrănită de ultimele achiziţii ale etnopsihologiei, un popor 

înseamnă mai mult decît suma inşilor care-l compun, şi anume o fiinţă vie, un 

„organism‖, un tot unitar cu o articulaţie fermă şi armonioasă. Naţiunea este o fiinţă (şi) 

spirituală, aşadar liberă, care nu doar suportă istoria, dar o şi modelează etc. Deşi 

ziaristul îşi  citează sursele, criticii le trec de obicei sub tăcere. Însă „geniul‖ eminescian 

este adesea unul de factură livrescă, alimentat de lecturi solide şi nu de spiritul (sau) 

litera unei tradiţii strămoşeşti, aşa cum s-a susţinut adesea. 
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insist inutil pe marginea citatelor, dat fiind că inflamările socialiste ale lui 

Al. Oprea, pionier al operaţiunii de publicare a gazetăriei eminesciene în 

obsedantele decenii, sau ale unui Vasile C. Nechita, care-l citează în 

legătură cu Eminescu pe „cel mai iubit fiu al poporului‖, sînt 

arhicunoscute. După cum afirmă Monica Spiridon, „Eminescu a devenit, 

succesiv sau simultan, protocronist şi protolegionar, prototracolog, 

protomarxist, protoceauşist, proto etc., precursor de serviciu şi argument 

legitimant al celor mai eclectice direcţii de gîndire.‖ (Monica Spiridon 

2003: 9). Cu menţiunea că toate aceste tendinţe anexioniste nu urmăresc, 

neapărat, să se plaseze în descendenţă eminesciană, ci pun în lumină lipsa 

de obiectivitate a diverşilor editori-comentatori, care compun studii critice 

tributare fie contextului politic dominant, fie crezurilor personale. 

 Cu titlu de curiozitate, se cuvine menţionat un alt viciu de 

procedură, provenit tot din lipsa de distanţă faţă de textele lui Eminescu. 

Inadecvarea se manifestă, de această dată, în sens invers, prin 

absolutizarea ideilor şi judecăţilor exprimate în articolele gazetăreşti, care 

capătă valoare de sacra pagina.  Din această situare greşită sub litera 

textului decurge mefienţa discursului critic al unui N.Georgescu 

(specialist imbatabil în detectivistică literară) sau, pe alocuri, al ilustrului 

editor D.Vatamaniuc, căruia i se întîmplă să cadă în capcana citirii literale 

a  afirmaţiilor (totuşi, intens colorate subiectiv) făcute de Eminescu, prin 

prisma cărora judecă evenimentele adiacente ale epocii. Ziaristul de la 

Timpul tinde să devină deţinătorul perspectivei corecte asupra mişcărilor 

din societatea românească de acum două secole şi, implicit, cel mai sigur 

flux de informaţii. Într-o (iluzorie) familiaritate cu poetul gazetar se 

instalează D. Vatamaniuc cînd îşi propune, programatic,  să privească 

publicistica lui Eminescu din interior. Mult mai departe de acest deziderat 

al intimităţii împărtăşite va merge acelaşi N. Georgescu, care se erijează 

în postura, mai atractivă, a dezlegătorului de mistere. În viziunea sa 

elucubrantă, articolele gazetăreşti semnate de Eminescu au o valoare de 

cod şi se cer descifrate, nu doar spre a afla adevăratele stări de fapt pe 

care le tratează ci şi poziţia ideologică pe care gazetarul (ţintă a mai 

multor conjuraţii) a ocupat-o în epocă
59

. 

                                                 
59

 Pasionat de numerologie, anecdotică şi picanterie, Nae Georgescu îşi propune să 

soluţioneze, prin analiza articolelor eminesciene care fac obiectul polemicii cu Românul, 

o chestiune ce a stîrnit valurile criticii: „În ce an a fost Eminescu la mare, în 1881, cum 
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      Calea cea dreaptă 
 

 În  discursul de pînă acum am semnalat acele viziuni critice care 

au surprins pertinent caracteristicile operei gazetăreşti a lui Mihai 

Eminescu. G. Călinescu s-a ridicat primul să denunţe ex cathedra cultul 

poetului naţional şi şi-a propus să dea seama, fără falsă idolatrie, de 

„lacunele şi întinderile culturii sale‖. Deşi criticul interbelic a edificat o 

nouă şi mai ales trainică efigie (un Eminescu zburdalnic şi melancolic 

deopotrivă, deprins a se cultiva pe apucate şi numai din cărţile pe care le 

gusta), încercarea sa de a-l scoate pe gazetar de sub incidenţa unui 

profetism de sorginte naţională şi de a-l plasa pe linia gîndirii 

schopenhauriene (din care Eminescu adînceşte filosofia statului, a 

dreptului şi a istoriei) reprezintă un important moment de normalizare a 

discursului critic. Poziţia aceasta a rămas, din păcate, singulară pentru o 

bună bucată de vreme (în care a curs multă cerneală pe subiectul 

patriotismului la Eminescu), pînă cînd pe urmele lui Călinescu a păşit, 

semnalînd abaterile maestrului de la calea cea dreaptă, Ilina Gregori. 

Cercetătoarea, actualmente rezidentă în Berlin, şi-a propus să legitimeze 

„filosofia practică‖ a lui Eminescu prin cursurile şi lecturile pe care 

studentul la Humboldt Universität le-a audiat şi aprofundat în acea 

efervescentă (măcar în dimensiunea ei „intelectuală‖) perioadă. 

Observaţiile, multe dintre ele inedite, nuanţează viziunea călinesciană şi 

aduc în lumină o gîndire politică nu tributară, în sensul vulgar al 

termenului, dar nutrită de ultimele noutăţi în materie de sociologie şi 

etnopsihologie. 

 Pledînd pentru caracterul literar al articolelor gazetăreşti, Monica 

Spiridon apelează la uneltele stilisticianului şi radiografiază, în două 

studii consecutive, expresivitatea persuasivă a stilului eminescian, 

semnalînd o serie de filiaţii între retorica operei poetice şi în proză lăsată 

de Mihai Eminescu şi publicistica sa. În opinia cercetătoarei, Nicolae 

Iorga a propus o grilă de lectură inadecvată pentru gazetăria acestuia, 

                                                                                                                         
susţin biografii poetului, ori în 1882, cum susţin editorii lui?‖ Concluziile temerarului 

studiu vorbesc de la sine: „Şi totuşi, să presupunem că nu ştim în ce an a fost Eminescu 

la mare. Am discutat despre 1880, 1881, 1882 şi 1883. Excludem anul 1884? [...] Putea 

să meargă la mare în iunie 1884. În iunie 1885 putea, de asemenea‖ (Nae Georgescu 

1995: 159).  
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inaugurînd triumfător procesul de „transmutare a autorului de proză 

jurnalistică (s.n.) din sfera literaturii într-un domeniu unde acesta n-a 

încetat pînă azi să rămînă exilat, dacă nu claustrat: ideologia şi practica 

politică‖ (Monica Spiridon 2003: 9). Chiar dacă în intenţia autorului lor şi 

în contextul secolului trecut articole gazetarului (deşi profund 

„eminesciene‖) au fost totuşi străine de statutul literar, acum, cînd şi-au 

pierdut orice aderenţă la realităţile socio - culturale şi îşi reclamă o 

actualitate „atemporală‖ prin caracterul de sentinţă etică sau enunţ 

pilduitor pe care îl au, a vorbi despre „proza jurnalistică‖ a lui Mihai 

Eminescu nu poate fi decît o modalitate de adecvare la text şi o dovadă de 

maturitate critică. 

 Renunţarea, în comentariul închinat publicisticii eminesciene, la 

inventarul stereotip de „imagini ofensatoare pentru memoria acestui mare 

om [...]: Eminescu mucenic al neamului (dacă nu şi Hristos al lui), sfînt şi 

arhanghel (justiţiar), voievod al generaţiilor, ctitor al măreţiei româneşti, 

răzbunător al unor vitregii care, gîndite aşa, sînt imaginare.‖ (Petru Creţia 

1998: 246), poate porni cu succes de la dezbrăcarea de clişee a discursului 

critic, a cărui „puritate‖ astfel cîştigată e singura în măsură să-i garanteze 

onestitatea şi consistenţa.  
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VALENTIN DEREVLEAN  

Anul III, Cluj 

 
Mihai Eminescu - a fi şi a părea extremist 

 

1. Preambul 

 

 Nu e de mirare că într-o epocă a demistificărilor, rebilitărilor 

ideologice, manipulărilor contextual-politice şi a vînătorii de „adevăr 

istoric absolut‖ sau de picanterii inedite, nici publicistica eminesciană nu 

e ignorată de cei interesaţi să deconspire tot cese poate preta unor 

deconspirări. 

Devenită subiect aprig de controverse, umbrind adesea opera literară, 

nu printr-o valorizare superioară, ci prin capacitatea de a se mula 

schemelor ideologice, de a permite interpretări cît mai variate şi cît mai 

diferite între ele, ba chiar antagonice, publicistica lui M. Eminescu e încă 

o „marfă propagandistică‖ valabilă, chiar şi în contextul românesc 

postdecembrist. 

Lucrarea de faţă urmăreşte nu o istorie a receptării deformante a 

activităţii publicistice eminesciene, ci o perspectivizare a modului în care 

discursul unei „celebrităţi romantice‖ îşi conturează statutult ideologic 

faţă de celelalte discursuri ale epocii. Demersul nostru porneşte de la o 

prezumţie de foucauldian60 (Michel Foucault 1998: 15) care ia în 

considerare melanjul discursiv specific unei epoci date (cazul nostru, cea 

postpaşoptistă), dar îşi lărgeşte orizontul de analiză către o privire de 

ansamblu asupra sensurilor textului publicistic, atît în momentul 

producerii lui, cît şi în urma interpretărilor oferite de contextele politice 

ale secolului douăzeci, românesc. 

Sîntem de părere că doar o revenire la discuţiile asupra 

(de)culpabilizării cazului Eminescu, din punctul de vedere al 

                                                 
60

 ―Presupunem că în orice societate, producerea discursului este deopotrivă 

controlată, selecţionată, organizată şi redistribuită prin intermediul unui anumit 

număr de proceduri care au rolul de a-l conjura puterile şi pericolele, de a-I stăpîni 

evenimentul aleator, de a evita copleşitoarea, redutabila ei materialitate‖.  
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extremismului ideologic, nu-şi mai are sensul în contextul cultural actual. 

Nu ignorăm cele afirmate la început, polemicile pro & verso Eminescu 

ne sînt contemporane şi par a fi valabile şi pentru viitorul apropiat – el 

puţin pînă cînd se va înţelege clar locul lui Eminescu în cadrul canonului 

literar sau, caz ipotetic, Eminescu va părăsi prima poziţie. Doar 

constatăm patetismul retoricilor de tip naţionalist-patriotard, dar şi 

înverşunarea discursurilor deconstructiviste – voit violente, susţinînd o 

uzare a canonului literar eminescian. Într-un moment de construire a unei 

identităţi post comuniste, înţelegem forţa şi vitalitatea ambelor 

mentalităţi. 

 

 

2. Clasificare interpretativă 

 

Ţine de caracterul romantic efervescent al lui Eminescu faptul că 

publicistica sa  poate fi pliată pe o mulţime de scheme ideologice. E o 

consecinţă a tonalităţilor stridente, puternic-patriotice, întîlnite în 

articolele eminesciene, tonalităţi care au dus la afirmaţii specifice 

extremismului verbal. Acesta este motivul pentru care Eminescu a fost 

considerat junimist şi conservator (încadrăm aici acuzele de naţionalism, 

xenofobie şi antisemitism) în timpul vieţii, urmînd ca nu mult după 

moartea sa să devină, mai întîi legionar, apoi, pentru mai bine de 

jumătate de secol, apărător şi părinte central al ideologiei comunist-

naţionaliste româneşti. Pe lîngă aceste ideologii „oficiale‖, lui Eminescu i 

s-au mai reproşat şi atitudinea patologic-lingvistică, ba chiar şi o anumită 

atitudine pornografică a operei sale – contravenind regulilor bunului 

simţ, spcifice sfîrşitului de secol XIX (Alexandru Grama, Mihaiu 

Eminescu. Studiu criticǔ, Blaj, 1891, apud Ioana Bot 2001:41)61. 

 

 

 

                                                 
61

 „Ce-ar zice un părinte pentru esemplu, cînd fiica sa s-ar lăsa ca Eminescu să o 

ducă în codru, în un loc ascuns şi acolo să-i desprindă vălul din creştet. Ce ar zice 

[părinţii] cînd fetele lor le-ar spune cum a dormit Cupidon cu ele în pat şi cum s-a 

suit noaptea la ele pe fereşti, precum au aflat în poesiile lui Eminescu? Destul să fie, 

vor  zice părinţii de familie, mai cu seamă care au fete, destul să fie cu atari 

trivialităţi şi obscenităţi”.  
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3. Junimismul de profesie 

 

Eminescu intră în istoria literaturii române ca vîrf al poeziei 

romantice şi ca reprezentant de seamă (pentru a prelua unul din multele 

exemple de epitete stereotipice aplicate operei eminesciene) al 

Junimismului. Membru al cenaclului, conferenţiar în cadrul programului 

junimist de culturalizare a maselor, publicat în „Convorbiri literare‖, 

protejat de Titu Maiorescu, toate aceste date trimit către o concluzie 

sigură: Eminescu aderă hotărîtor la Junimea, ideologia grupării 

potrivindu-se cu multe din propriile sale păreri despre cultura 

românească. După Zigu Ornea, unul din temeiurile adeziunii poetului la 

gruparea ieşeană ar fi fost, fără îndoială, formarea sa în acelaşi mediu 

ideologic german, ca mai toţi membrii de seamă ai Junimii: „De aceea nu 

pot fi acceptate acele opinii care susţin că Eminescu s-a junimizat după 

1872 sau că la Timpul, ca ziarist al partidului conservator, a fost nevoit 

să exprime puncte de vedere care nu erau ale lui, ci ale grupării în 

numele căreia scria.‖(Zigu Ornea 1975: 479) 

Mergînd mai departe cu raţionamentul citat, des întîlnit la 

comentatorii eminescieni, trebuie să conchidem că nu numai Eminescu 

era cel care adera la Junimea, ci chiar gruparea îl primea cu braţele 

deschise. Dar, cum se împacă aceste lucruri cu, de pildă, mărturia lui 

Iacob Negruzzi despre receptarea poeziei Epigonii în cadrul junimiştilor?  

„Negreşit că în fond nu era cu putinţă să ne unim cu părerile lui 

Eminescu. O societate în care critica juca un rol aşa de însemnat nu putea 

considera ca autori de valoare  pe Ţichindeal, prale, Bolliac etc...‖(Victor 

Crăciun 1990: 168). 

Evident, se poate susţine că afirmaţia de mai sus este o excepţie de la 

părerea generală. Să nu uităm că nici celelalte texte (a se vedea, spre 

exemplu, cazul nuvelei Sărmanul Dionis) nu sînt foarte bine primite de 

către junimişti, ba chiar sînt considerate de o valoare precară. Eminescu 

însuşi nu publică aşa de mult în Convorbiri literare precum s-ar părea din 

comentariile lăsate în manualele şcolare. Apreciat de Maiorescu, trimis 

cu bursă în afară tot în urma intervenţiei maioresciene, Eminescu pare 

atras mai mult de beneficiile posibile de pe urma grupării, decît de 

ideologia sa. Se cunosc relatările din epocă referitoare  la atitudinea sa 

dispreţuitoare faţă de majoritatea membrilor grupului ieşean. Totodată, 
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preluînd o sintagmă deja intrată în uzul dezbaterilor culturale româneşti, 

Junimea se constituie ca „grup de prestigiu‖ (Sorin Adam Matei 2004). 

Or, un „grup de prestigiu‖, conform aceluiaşi eseist, instaurează un 

discurs de o cu totul altă forţă în epocă, dominînd discursurile celorlalţi 

intelectuali. În termenii lui Foucault, Junimea este o societate de discurs 

care propagă puterea prin monopolul identitar propriu şi prin descendenţa 

paşoptistă pe care şi-o asumă. 

Eminescu devine vizibil, cu adevărat, doar după ce este luat în 

primire de gruparea ieşeană, recunoaşterea ca junimist e acceptată ca 

statut oficial, de unde şi autoritatea nouă a discursului literar sau 

publicistic. Eminescu s-a format şi în spiritul unui discurs naţionalist, de 

sorginte paşoptistă, discurs preluat în epocă şi de junimişti. Leon 

Volovici, comentînd formarea conceptelor patriotice la români, scrie: 

 „Generaţia intelectuală afirmată în preajma revoluţiei de la 1848 a 

conferit ideii naţionale aura ei romantică şi misionară şi tot acestei 

generaţii i se datoreşte crearea mitului naţional şi fundamentarea 

doctrinei naţionaliste. Conceptele ei de bază (patrie, popor, naţiune) au o 

pre-istorie cu vechi rădăcini în mentalul colectiv, dar ele se rescriu, la 

nivel intelectual şi cultural, începînd cu prima jumătate a secolului 

nouăsprezece.‖(Leon Volovici 1995: 23) 

 Romantic prin excelenţă, spirit puternic patriotic, Eminescu este prins 

între aceste discursuri identitare (cel paşoptist şi cel junimist), aderînd la 

ele atît din propria voinţă, cît şi datorită puterii unor astfel de societăţi de 

discurs. Aflată într-un moment de construire, de conturizare a unor 

naraţiuni identitare majore, intelectualitatea românească nu va întîrzia în 

promovarea unui naţionalism, deseori excesiv din toate punctele de 

vedere:  „Naţionalism însemna acum lupta pentru suveranitate 

naţională, crearea unui stat unitar românesc. Idealul naţional a devenit 

politică naţională şi apărarea intereselor naţionale, în conflict cu alte ţări 

sau cu diferitele minorităţi.‖(Ibidem, 25)  

De aici şi formarea unor constructe mentale ale alterităţii etnice, astăzi 

radicale prin conţinutul lor xenofob şi antisemit, dar perfect coerente 

contextului socio-politic al perioadei postpaşoptiste:  

„Cu un accent deosebit pe elementul rural (ţăranul, universul său 

spiritual şi etic, este prototipul românului), doctrina naţională a dezvoltat 

de la început modele negative ale străinului: turcul (păgîn, invadator), 

polonul (arogant şi invadator, într-o perioadă mai veche), maghiarul 
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(asupritor al românilor din Transilvania), rusul (acaparator de teritorii 

româneşti, duşman al unirii şi suveranităţii românilor, primejdia 

rusificării). Modelul negativ intern va fi, mai ales în secolul al XVII-lea 

[dar şi în cel de-al XIX-lea n.m.], grecul şi, constant, evreul. Ambii 

acumulează defectele morale ale străinului dinăuntru.‖(Ibidem, 26)  

Din cauza unui astfel de construct mental, alteritatea etnică este 

privită de societatea politică, culturală, dar şi de popor, ba chiar cu o 

aversiune făţişă. Eminescu va prelua acest gen de discurs naţionalist. Încă 

din timpul studiilor universitare de la Viena, viitorul poet junimist se va 

implica în dezbaterile legate de dualismul austro-ungar, susţinînd 

puternic cauza independenţei României şi a unirii Transilvaniei cu restul 

ţării - a se vedea, pentru exemplu, articolul din Federaţiunea din 10-22 

aprilie 1870 – (Mihai Eminescu 1980: 90-92). Faptul că mai tîrziu, 

gazetarul profesinism va da discursurilor naţionale ale epocii o coloratură 

personală  nu este de mirare. Ba ni se pare o consecinţă firească a 

contextului politic. 

 

4. Gazetarul romantic – între ultraconservatorism agresiv şi 

profeţiile mînioase 

 

„Şi-n acest popor nenorocit nu se mai află destulă energie morală 

pentru a ridica securea şi a scăpa de asupritori. În toate provinciile 

Daciei lui Traian poporul autohton e o viţă menită a ţine în spate 

populaţii străine. În Ardeal munceşte pentru ungur, în România pentru 

greco-bulgar şi pentru jidan, căci zeci de mii de zile de lucru abia 

acopăr pensia neverosimilă a unui grecotei.‖(Mihai Eminescu 1985: 

157) 

Rîndurile citate sînt puternic xenofobe, pentru cititorul de astăzi. Cu 

o retorică superbă, cu o îndîrjire a scriiturii şi cu un veşnic apetit pentru 

dispute, Eminescu devine un ziarist ale cărui texte sunt invidiate şi de 

adversarii de polemici. Ruxandra Cesereanu, acuzînd astfel de articole 

incendiare ca potrivite pentru a ilustra multe din tarele specificităţii 

româneşti, glosează pe conceptul de românofagie – invenţie retorică 

eminesciană, devastatoare în focul polemicilor cu ziariştii de la Românul: 

„Dacă fanarioţii (liberalii) îi vampirizează pe români, evreii îi otrăvesc şi 

infectează. Românofagia este catalogată la nivel visceral, nu doar 

moral.‖( Ruxandra Cesereanu 2003: 16). Alte texte eminesciene sînt de 

un antisemitism profund – sursă ulterioară pentru gazetarii legionari: 
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„Izraeliţii, veniţi mai ales din Galiţia, calici lipiţi pămîntului, reuşesc 

curînd a se îmbogăţi, nu doar prin spiritul de economiei, prin cunoştinţe 

deosebite, ci prin abilitatea şi prin îngăduirea în coerciţiul manoperelor 

cele mai nelegiuite şi mai ilicite, prin care exploatează continuu şi cu 

conştiinţă pe locuitorii uşurei şi neprevăzători, prin silinţa ce ei pun de a 

pîndi ziua şi noapte ivirea mizeriei spre a o exploata.”(Mihai Eminescu 

1998: 29) 

Dar şi mai radical de-atît: 

„Dacă toţi evreii – străini şi pămînteni – vor căpăta deplinătatea 

drepturilor civile, Moldova nu mai are de trăit decît zece ani, Ţara 

Românească treizeci poate.‖(Ibidem, 76)  

Ce satisfacţie mai poate avea un critic ce încearcă să demonstreze 

antisemitismul eminescian? I se oferă toate argumentele, chiar în textele 

de la Timpul. Mai mult, antisemitismul eminescian nu e o atitudine de 

subsol subterfugă, mascată sub aparenţa eufemismului. El reiese clar din 

text, injuriile, ameninţările, calomniiile şi metaforele apocaliptice la 

adresa evreilor regăsindu-se în multe articole, publicate chiar pe prima 

pagină a cotidianului conservator. Nici liberalii nu sînt iertaţi de atare 

tratament. Consideraţi vînduţi grecilor şi evreilor, promotori ai unor 

reforme nenaturale-în concepţia eminesciană- liberalii sînt catalogaţi 

drept „hidoasă pocitură‖, „bande oculte‖, „jucători de cărţi şi oameni cu 

darul beţiei‖, „caraghioşi‖ sau „advocaţi fără ştirea lui 

Dumnezeu.‖(Mihai Eminescu 1989: 110) 

Iată că Eminescu apare în faţa istoriei ca un conservator mai colorat 

politic şi discursiv de ideologia conservatoare decît conservatorii înşişi, 

mai aprig decît cei mai aprigi antisemiţi. Care ar fi cauzele acestei 

atitudini? Credem că pentru a o explica trebuie să rezumăm contextul 

politic: România, după ce reuşise cu greu să iasă din „cestiunea 

orientală‖ declarîndu-şi independenţa faţă de Imperiul Otoman, are de-a 

face cu o nouă problemă diplomatică. Nu i se recunoaşte independenţa 

decît dacă va schimba articolul şapte din Constituţie, care prevedea 

nondiscriminarea evreilor.  

Eminescu, în calitate de redactor-şef la Timpul, nu pierde ocazia de a 

folosi momentul politic defavorabil puterii pentru a lovi în liberali. În 

fond, atitudinea antiliberală eminesciană are rădăcini mai vechi, poetul 

pierzîndu-şi funcţia o dată cu căderea , în 1876, a guvernului conservator, 

fiind în acelaţi timp acuzat că nu restituise suma de 100 de galbeni 

primită pentru continuarea studiilor universitare. Deşi procesul nu mai 
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este deschis, poetul păstrează o puternică aversiune faţă de liberali. În 

acest timp, o mulţime de conservatori erau de fapt moşieri moldoveni, 

oameni dragi lui Eminescu, încă un punct în favoarea atitudinii 

proconservatoare. 

În 1877, cînd vine ca redactor la Timpul, Eminescu se afla într-o 

criză financiară prelungită. Conservatorii îi oferă o slujbă, evident în 

schimbul unei voci de presă autoritare. Z. Ornea respinge ideea că 

Eminescu ar fi fost angajat ca purtător de cuvînt al conservatorilor, 

motivînd că „un Eminescu în postura de mercenar de idei e o 

imposibilitate logică şi morală. Şi e sigur că nu ar fi acceptat – indiferent 

de precara sa situaţie materială – condiţia de gazetar oficial al Timpului.‖ 

(Zigu Ornea 1975: 493). Ne permitem totuşi să-l contrazicem. În vara 

anului 1882, cînd Eminescu se afla la Constanţa, trimite o scrisoare 

Veronicăi Micle, în care, printre altele, scrie: „Să pot zbura pe trei zile la 

Iaşi, tare-aă veni. Dar mai mult de trei zile n-aă avea, pentru că eu nu 

am vacanţă, ci trebuie să trag ca [şi] catîrii greu la vale şi greu la deal 

[...]Aştept telegrama Havas, ca să scriu iar,să scriu de meserie [subl.n.], 

scrie-mi-ar numele pe mormînt şi n-aş mai fi ajuns să trăiesc! ‖( Victor 

Crăciun 1990: 234) 

Acest să scriu de meserie să aibă oare de-a face cu propriile 

convingeri ideologice? Să fie legat de crezul său intim? Distincţia care 

rezultă din text pare să trimită clar la concepţia de jurnalism ca meserie. 

Se subînţeleg aici şi elementele corelative acestei profesii: cel-ce-te-

angajează, salariul, serviciul, ordinele de sus. Pînă acum aceste afirmaţii 

par a fi simple supziţii. Să urmărim în continuare o declaraţie a Liviei 

Dymsza, fiica lui Maiorescu: 

„... articolele lui din Timpul erau scrise întotdeauna după convorbiri 

îndelungate spre pildă cu Titu Maiorescu.‖(Ibidem: 284). 

Aceste convorbiri par a fi discuţii în toată regula despre modul de 

tratare  subiectelor. De aceea poate, erau necesare ore îndelungate pentru 

a se da acordul unui articol. Reiese destul de clar că ceea ce scria 

Eminescu trecea printr-o lectură tentă a „mai-marilor‖ partidului. Într-o 

scrisoare către poet, I. Creangă îi reproşează tocmai această nouă 

atitudine, suspectă prietenului de-o viaţă: „Tu, te cerţi cu politicienii din 

Timpul. Ce-ai păţit de te-ai făcut aşa războinic?‖( Ibidem: 249) 

Noile schimbări în atitudinea lui Eminescu sînt ele provocate de o 

transformare interioară sau sînt pur şi simplu atitudini de serviciu? Doru 

Pop, în studiul Eminescu-arheologia unui mit cultural (Ioana Bot 
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2001: 111-129), comentează pe larg această ipoteză citînd şi o scrisoare a 

lui Petru Mavrogheni, membru fondator al Timpului, către Eminescu, 

datată 12 septembrie 1879: „Domnului Eminescu, Vedeţi în Journal des 

Débats... partea articolului de fond privitoare la chestia Ebreilor. Trebuie 

reprodusă în Timpul şi precedată de observaţiuni prin care să relevaţi cît 

de importante sînt mărturiile ce cuprind în privinţa dificultăţilor care 

înconjoară această chestie în România, şi atitudinea legitimă şi corectă în 

care să ţine opoziţia...‖ (Ioana Bot  2001: 123)  

Se observă clar indicaţiile date gazetarului, atît sursa lor, cît şi 

atitudinea, tonul, chiar angajarea politică. În aceasta constă uneori 

independenţa ideologică eminesciană de care vorbea d-l Schifirneţ. 

Eminescu nu poate să scrie într-o publicaţie conservatoare şi de cenzura 

acestora. Era o mentalitate specifică contextului politic. Acuzele de 

xenofobie, antisemitism, naţionalism sînt valabile. Dar este Eminescu un 

caz particular? Sînt discursurile eminesciene excepţii de la regula jocului 

politic postpaşoptist? (Cf.Monica Spiridon 1994: 8062). Documentele 

istorice spun că nu. Spre exemplu, Vasile Conta, într-un discurs 

parlamentar, încearcă să demonstreze ştiinţific necesitatea discriminării 

evreilor, motivînd printr-un simulacru de analiză a datelor istorice faptul 

că aceştia ar urmări robirea tuturor popoarelor: "...pretutindenea pe unde 

au trecut au ruinat, au ocupat şi au ajuns chiar pînă a nimici poporul în 

mijlocul căruia au trăit..." 

Leon Volovici enumeră şi alte personalităţi ale vremii care manifestă 

tendinţe puternic antisemite: Mihail Kogălniceanu, I. H. Rădulescu, 

Cezar Bolliac s.a. (Leon Volovici 1995:35). 

În aceste condiţii, într-un asemenea discurs al epocii, se cuvine să 

afirmăm că Eminescu face un discurs particular, excepţie de la regulă? 

Într-o societate în care toată lume e naţionalistă, xenofobă şi antisemită – 

criterii necesare în construcţia identitară românească din secolul al XIX-

lea – de ce ar fi scris Eminescu altceva? Teoretic nu ar fi avut nici un 

motiv. Practic, nici nu are. Se comportă conform aşteptărilor epocii, 

conservatorilor şi junimiştilor. Nu stipulăm controversata teorie a 

manipulării, Eminescu nu a fost neapărat manipulat, a fost „încleştat‖ 

                                                 
62

 ―Proza publicistică masivă a lui Eminescu poartă pecetea unui moment istorico-

literar anumit. Ea vine după o perioadă – cea patruzecioptistă – cînd se practica în 

Principate o gazetărie emfatică, hiperverbal (cu sorginte în elocvenţa marii revoluţii 

franceze, conform chiar diagnosticului eminescian).‖ 
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între discursurile de putere ale ideologiilor postpaşoptiste. Putem spune 

că a fost manipulat de cineva sau de ceva atît timp cît acceptăm că acel 

cineva ţine o societate de discurs, ce nu se materializează neapărat în 

persoana unui lider politic, ci în instituţii, naraţiuni majore, grupuri de 

prestigiu. Eminescu a luat parte la toate aceste ţesături de discurs. Faptul 

că discursul său îşi trage esenţa din marele discurs identitar al epocii din 

care făcea parte însuşi gazetarul e o consecinţă logică a sistemului 

ideologic naţionalist. De aceea considerăm că un astfel de comportament 

lingvistic extremist, într-o ţară puternic extremistă, nu mai poate fi privit 

dintr-o perspectivă corectă-politic. E la fel de absurd ca şi a reproşa 

bărbaţilor din Evul Mediu că erau misogini. Doar dintr-o perspectivă 

decontextualizantă îl putem acuza pe Eminescu de xenofobism şi de toată 

gama de extremisme derivate dintr-un atare comportament. Or, o astfel 

de perspectivă, nu numai că este greşită, dar nu face decît să înmulţească 

numărul lecturilor eronate, făcute asupra publicisticii eminesciene. 

 

 5. Ultimul capitol. Sau despre absurdităţi interpretative 

  

 Explicam la început că Eminescu a fost văzut şi ca legionar sau 

comunist. Este perfect adevărat, mai ales că textele sale s-au pretat la 

aceste interpretări. Publicaţiile legionare de la începutul secolului XX s-au 

grăbit în a-l proclama pe Eminescu drept instanţă paternă, de la care ei îşi 

legitimau forţa discursurilor, dar şi coerenţa identitară. Acelaaşi lucru s-a 

întîmplat şi cu ideologii comunişti, care au transformat lupta naţionalist-

eminesciană într-o luptă antioccidentalistă, în favoarea ţăranilor şi a 

proletarilor, antiliberală şi antiburgheză – absolut toate ingredientele 

necesare manipulării ideologice (cf. Ioana Bot 2001). De unde şi 

multiplele interpretări profund comuniste ale operei eminesciene, atît a 

celei poetice – devenită parte obligatorie a oricărui program artistic – 

ideologizant, cît şi a celei publicistice, folosită special pentru a se 

exemplifica prin marile personalităţi ale patriei o atitudine xenofobă şi 

discriminantă. 
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RUXANDRA  ANA 

Anul III, Bucureşti 

 

Modele culturale europene în publicistica 

eminesciană 

 

Influenţa germană asupra creaţiei eminesciene a devenit de mult 

un loc comun, o cheie de lectură accesibilă şi neproblematizantă. Există, 

însă, o serie de aspecte secundare, asupra cărora  s-a revenit mult mai 

puţin, dar care pot oferi, încă, noi perspective la o relectură comparativă. 

Modelul german şi cel francez s-au impus ca pattern-uri dominante, 

difuzîndu-se în secolul al XIX-lea în întreaga Europă Centrală şi de  Est şi 

reconfigurînd harta culturală. 

Un articol al istoricului ucrainean Yaroslav Hrytsak defineşte 

Europa de Est ca fiind o altă Europă, obişnuită, dar second-hand – 

locuitorii ei împărtăşesc aceleaşi valori europene, cu o singură diferenţă, 

deloc neglijabilă: majoritatea acestor valori au o cu totul altă origine, alte 

puncte de emergenţă.  Europa de Est a cunoscut impactul Creştinismului, 

al Renaşterii şi Barocului, al Romantismului şi al Marxismului, dar toate 

au fost importate din Vest. Europa de Est este o Europă second-hand 

ajungînd într-atît de departe încît să preia, uneori fără discernămînt, idei şi 

practici care îşi au originea în Vest, negînd transformările economice şi 

diferenţele politice deloc de neglijat (cf. Yaroslav Hrytsak 2005). 

Pentru a explica funcţionarea unor astfel de modele în spaţiul 

european, Sorin Alexandrescu propune, într-un articol din Secolul 20, 

termenul „undă de şoc‖, desemnînd „acele valuri de expansiune culturală 

pornite de undeva dintr-un punct din Europa - devenit retrospectiv 

«centrul» iradierii - care se propagă în lungul unor anume trasee pîna la 

un limes, dincolo de care nu pot trece fie pentru că rezistenţa locală este 

prea mare, fie pentru ca întîlnesc o alta undă de şoc propagîndu-se în sens 

contrar‖ (Sorin Alexandrescu 2000). 
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Într-un astfel de context, literatura nu poate fi izolată ca o 

constantă ideală, fără un sprijin social şi geopolitic corespunzător. Poate 

oglinda cea mai clară, cea mai pertinentă a acestui mecanism de susţinere 

se află în presă şi, de aceea, am încercat să urmăresc modul în care se 

raportează Eminescu la cele două modele culturale majore ale epocii 

romantice, cel francez şi cel german, în textele sale jurnalistice, atît pe o 

coordonată culturală cît şi pe una politică.  

  Dificultatea de a privi Europa Centrală ca pe o entitate 

supranaţională se naşte tocmai din faptul că diferenţele devin mai 

importante decît similitudinile, antagonismele mai vitale decît orice fel de 

apropieri sau elemente de convergenţă. În acest sens, Danilo Kiš pune în 

discuţie două teorii ce vizează centrul şi periferiile: prima dintre ele, 

teoria centripetă, priveşte Viena ca pe un lăcaş şi generator al 

evenimentelor culturale din vastul teritoriu al Mitteleuropei. Cea de-a 

doua, teoria centrifugă, are la bază ideea că literatura şi cultura Europei 

Centrale au existat independent şi autonom, fără a avea sprijinul Vienei. 

Din această perspectivă, influenţa culturii franceze a fost în pemanenţă 

văzută ca semn al unui spirit progresist, situat în opoziţie faţă de Viena ( 

Danilo Kiš 1997). 

O dată cu Revoluţia franceză, prin mijlocirea preromantismului, se vor 

contura două direcţii, două mentalităţi ce vor modela spaţiul cultural 

european. Este vorba, în primul rînd, de gînditorii din spaţiul francez, 

ce elaborează pentru prima dată conceptul de naţiune ca unitate de 

grup bazată pe drepturi cetăţeneşti – pentru prima dată, naţiunea se 

defineşte civic. Pe de altă parte, prin Herder, gînditorii din spaţiul 

german vor aduce o viziune naturalistă / organicistă, înţelegînd 

naţiunea ca pe o comunitate de sînge, cu elemente definitorii ca istoria 

comună, mitologia comună, teritoriul şi limba.  

În studiul Europa Centrală sau paradoxul fragilităţii, Jacques Le 

Rider subliniază importanţa renunţării la o gîndire bipolară, structurată de 

opoziţia aparent ireductibilă între statele naţiuni şi ansamblurile 

supranaţionale. Eseistul francez consideră că identităţile culturale şi 

naţionale se manifestă ca realizări ale unei genealogii europene, în sînul 

căreia e din ce în ce mai greu să distingem între propriu şi străin (cf. 

Jacques Le Rider 2001). Fiecare microcosmos european e un reflex al 

macrocosmosului european, şi acesta este un univers al transferului 
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generalizat, în care identicul şi diferitul se nasc şi se completează 

reciproc. 

Una din primele încercări de definire a sentimentului romantic în 

funcţie de aceste două polarităţi îi aparţine Doamnei de Staël, care pune în 

discuţie antitetică modelul cultural francez şi modelul german, plasîndu-l 

pe acesta din urmă sub semnul Evului Mediu, epocă de inspiraţie şi 

legitimatoare. Astfel, literatura romantică devine singura capabilă de a 

surprinde adevărata identitate naţională raportată la rădăcinile ei 

străvechi. De l‟Allemagne este cu atît mai importantă cu cît demonstrează 

că recunoaşterea alterităţii aduce în discuţie, implicit, imaginea de sine şi 

conştiinţa propriei identităţi. Cele două mari modele culturale vor intra în 

dialog, printr-o replică dată de Heinrich Heine cărţii Doamnei de Staël. 

Unul din grupajele tematice ale revistei Magazine littérarie prezintă, în 

paralel, cele două texte, pornind de la premisa că în 1813 Doamna de 

Staël a fixat o imagine standard a Germaniei şi a poporului german, ce va 

sta la baza tuturor clişeelor de receptare de mai tîrziu. Portretul pe care îl 

face scriitoarea este unul idilic, al unui popor de muzicieni şi filosofi, de 

visători. Acestei imagini stereotipizate îi va răspunde, douăzeci de ani mai 

tîrziu, Heinrich Heine, scriind propriul eseu intitulat De l’Allemagne. În 

1835, scriitorul se afla de patru ani la Paris – Franţa îi apărea ca imaginea 

ţării care a inventat libertatea, într-un puternic contrast cu Germania 

exasperantă şi deprimantă. Heine va susţine că întoarcerea la Evul Mediu, 

reprezentînd în viziunea Doamnei de Stael epoca ideală, modelul 

legitimator şi sursa de inspiraţie a Romantismului german, nu este altceva 

decît întoarcerea la iraţional; cîntecele şi tradiţiile populare – crainicii 

naţionalismului, iar refuzul realului este, în cele din urmă, chiar refuzul 

Istoriei.  

Ideea civilizaţiei este puternic concurată, în Romantism, de cea a 

absenţei civilizaţiei: starea primitivă, naturală, a comunităţilor umane. 

Fiecare naţiune trebuie să îşi găsească resorturile aici, nu în civilizaţii 

artificiale. Germanii se vor orienta spre o istorie specific germană – 

poporul, în simplitatea lui originară, nepervertit de istorie şi civilizaţie, 

rămîne tipul uman absolut. În viziunea lui Herder, germanii sînt cei care 

rămîn conform naturii, în timp ce la străini totul e arbitrar şi artificial. La 

rîndul ei, Doamna de Staël defineşte sentimentul romantic făcînd apel la 

identitatea naţională, la epoca strălucitoare a cavalerilor medievali şi a 
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trubadurilor motivînd, astfel, originile literaturii romantice, singura 

capabilă de a concentra, în expresia ei, trecutul poporului, religia şi limba.  

Gînditorii germani, în descendenţa lui Herder şi Fichte, vor 

propune un termen esenţial pentru constituirea unei tipologii alternative a 

naţiunii: cea bazată pe etnicitate, diferită fundamental de cea franceză, 

întemeiată pe cetăţenie. Exaltarea popoarelor, în viziunea lui Herder, ar 

trebui interpretată ca o reacţie la imperialismul cultural francez. 

Propagarea culturii germane a structurat un spaţiu care, o dată cu secolul 

al XIX-lea, a susţinut, alternativ, confruntarea dintre cultura germană şi 

celelalte identităţi culturale şi întrepătrunderile germano-slave, germano-

evreieşti sau germano-ungare. 

În viziunea lui Jacques Le Rider, difuzarea acestui model teoretic 

herderian e una din etapele majore ale formării conştiinţei Mitteleuropei 

culturale. Intelectualii unguri, români, polonezi, cehi, croaţi se 

impregnează de ideea că „nu există dragoste pentru patrie fără dragoste 

pentru limba maternă, că poeţii sunt părinţii reali ai naţiunii, nu 

conducătorii politici, care nu ţin seama decît de coordonatele teritoriale 

dinastice, nicidecum de ariile culturale‖ (Jacques Le Rider 2001: 114). 

Aceşti intelectuali, redescoperitori ai identităţii naţionale, îl vor cita şi 

comenta pe Herder pentru ca, apoi, să îi ilustreze ideile în propria lor 

limbă. Literatura este, mai întîi de toate, limba, deci producţia poetică 

orală şi scrisă, iar scriitorul este cel care interpretează identitatea 

naţională. Această conştientizare naţională trece prin redescoperirea şi 

codificarea unei tradiţii culturale, a unei identităţi lingvistice şi a 

patrimoniului literar.  

Preluînd modelul romanticilor germani, Eminescu face o critică 

severă a modernităţii, alternativa nefiind alta decît reîntoarcerea la trecut. 

Cu toate acestea, deficitul de substanţă autohtonă îl obligă la un 

permanent proces de reconstrucţie, mitologicul devenind complementar 

cu contrafactualul. Există în publicistica eminesciană o vocaţie a 

explorării depozitului istoric autohton. Ideea naţională se naşte din 

valorizarea folclorului, iar discursul eminescian evocă acel Volksgeist 

german. Ioan Stanomir subliniază că una din temele centrale ale 

publicisticii eminesciene e relectura polemică a trecutului. „Eminescu se 

înscrie într-o direcţie europeană şi autohton conservatoare, iar 

preocuparea pentru inserţia tradiţiei e una predictibilă‖ (Ioan Stanomir 
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2000: 59). Ceea ce Sorin Antohi numea „utopie regresivă‖ îşi are 

rădăcinile într-un trecut românesc mult îndepărtat şi, tocmai de aceea, 

tentaţia mitului naţional va sta la baza criticismului. Momentelor false ale 

contemporaneităţii le sînt asociate, contrapunctic, figurile esenţiale ale 

construcţiei statale (Ştefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Mircea cel 

Bătrîn). Recursul la trecut e sprijinit de o memorie selectivă, care 

facilitează mitizarea, eliminînd umbrele şi aspectele negative. „Utopia 

eminesciană e un avatar al Arcadiei medievale, înscrisă într-un fabulos Ev 

Mediu al Muşatinilor şi Basarabilor‖ (Ibidem: 95). 

Modernitatea e blamabilă tocmai pentru că duce la pierderea 

organicităţii, recuperabilă prin fascinaţia faţă de un timp, cel al Evului 

Mediu, întrevăzut ca depozitar al unui ethos contrapus celui centralizator 

al modernităţii. Evul Mediu e nucleul în jurul căruia se concretizează un 

proiect social alternativ, o epocă a libertăţii, conservînd matricea 

identitară. „Creaţie a modernităţii, creaţie a unei elite, naţiunea îşi reneagă 

originile recente şi elitiste, ancorîndu-le în trecut şi în straturile profunde 

de cultură, păstrătoare ale unui fond peren‖ (Lucian Boia 1991: 41). În 

descendenţa lui Herder, mulţi dintre intelectualii Europei de Est vor căuta 

să legitimeze ideologia naţională prin autenticitate şi specific autohton. E 

explicabil, astfel, interesul pentru folclor, pentru poezie, tradiţii şi credinţe 

populare. În linia acestui model cultural, Eminescu va insista în textele 

sale asupra creaţiei populare ca bază a literaturii culte. Primele 

consideraţii teoretice asupra acesteia provin chiar din perioada studiilor 

vieneze: „mitul nu e decît un simbol, o hieroglifă, care nu e deajuns că ai 

văzut-o, că-i ţii minte forma şi că poţi să o imiţi în zugrăveală pe hîrtie, ci 

aceasta trebuie citită şi înţeleasă‖ (Strîngerea literaturii noastre 

populare)
63

. Eminescu va invoca în articolele sale, nu de puţine ori, 

proverbe şi zicători. Scriind despre administraţie, despre lipsa de 

autoritate în finalizarea măsurilor luate, notează: „Porunceşte cîinelui, 

cîinele pisicii, pisica şoarecelui iar şoarecile de coadă îşi atîrnă 

porunca‖. Guvernul liberal face promisiuni care lezează suveranitatea 

ţării, iar replica lui Eminescu e promptă: „Boul se leagă de coarne, omul 

de limbă‖. În ultimă instanţă, limba este cea care fixează adevăratul statut 

                                                 
63

  Pentru fragmentele din Eminescu, am recurs la ediţia Perpessicius de  Opere: vol. IX 

– XIII, Publicistică (1980 / 1989 / 1984 / 1984 / 1985), Bucureşti: Editura R.S.România. 
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al unui popor: „Măsurariul civilizaţiunei unui popor în ziua de azi e: o 

limbă sonoră şi aptă de a esprima prin sunete – noţiuni, prin şir şi accent 

logic – cugete, prin accent etic – simţăminte.‖ (Ecuilibrul). 

În plan cultural, articolele lui Eminescu vor pune în discuţie cu 

preponderenţă creaţia dramatică. Prima cronică a lui Eminescu apare la 4 

iulie 1876 şi vizează emanciparea teatrului de sub influenţa „vechilor 

rutinari‖. Eminescu atacă violent „nefasta influenţă franceză‖,  

învinuindu-i pe Corneille şi Racine că în piesele lor ar da „imitaţii slabe şi 

greşite ale tragediei antice‖ (Teatru de vară). Modalitatea cea mai sigură 

de emancipare a teatrului de sub influenţa nefastă era alegerea 

repertoriului şi a modului de interpretare în urma constituirii unui capital 

de piese care să figureze în permanenţă în repertoriul teatral. De 

asemenea, Eminescu recomandă „curăţarea de florile exotice şi de 

senzaţie ale teatrului francez modern‖ şi, mai ales, emanciparea de sub 

influenţa pronunţiei franceze. Trebuie menţionat, totuşi, că Eminescu nu 

respinge în totalitate dramaturgia franceză, deşi aceasta este opinia 

generală, ci numai pe aceea bulevardieră. Estetica teatrului trebuie să fie 

una aplicativă, nicidecum speculativă, trebuie să  fie accesibilă publicului, 

să i se adreseze ţinînd cont de realităţile româneşti. Într-o formă similară, 

ideea apare şi în studiul Doamnei de Staël: „Les stances du Tasse sont 

chantées par les gondoliers de Venis, les Espanols et les Portugais de 

toutes les classes savent par coeur les vers de Calderon et de Camoëns. 

Shakespeare est autant admiré par le peuple en Angleterre que par la 

classe supérieure. Des poèms de Goethe sont mis en musique (...) du Rhin 

jusqu‘à la Baltique‖ (Madame de Staël, De l‟Allemagne).  

Pentru Eminescu, „clasa inteligentă numai nu constituie 

civilizaţiunea, carea e şi trebuie să fie comună tuturor păturelor 

populaţiunei‖ (Ecuilibrul). Considerîndu-l pe Shakespeare unul dintre cei 

mai mari creatori ai tuturor timpurilor, Eminescu îl pune în legătură cu 

viaţa poporului: „Shakespeare a vorbit de om, de om cum e. Beţivul său e 

beţiv, eroul său erou, nebunul său nebun, scepticul său sceptic (...) 

Shakespeare a fost al poporului său prin excelenţă‖. În articolul 

Repertoriul nostru teatral, Eminescu evocă imaginea Burgtheatrului din 

Viena, pe care îl frecventase în anii studiilor universitare, şi menţionează 

un „teatru al Curţii‖, exprimîndu-şi încrederea că cel ieşean poate 

îndeplini un astfel de rol în viaţa teatrală românească. 
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Într-un articol publicat în The New York Review of Books, analistul 

Tony Judt vorbeşte despre obsesia autodefinirii ca fiind una dintre 

caracteristicile definitorii ale culturii central-europene, obsesie ce s-ar 

traduce prin importanţa extremă acordată culturii, dar şi prin insecuritatea 

în privinţa rezistenţei în faţa altor culturi. „A flurry of new states 

emerged; and the first thing they did was set about privileging their 

national, ethnic majority—defined by language, or religion, or antiquity, 

or all three—at the expense of inconvenient local minorities, who were 

consigned to second-class status: permanently resident strangers in their 

own home‖. O altă caracteristică ar fi un modernism antimodern, 

caracterizînd literatura acestei părţi a Europei, opus obsesiei modernităţii 

care pusese stăpânire pe Europa Occidentală. În acest sens, este relevantă 

poziţia pe care o adoptă Eminescu în textele sale jurnalistice (dar nu 

numai), propunînd o ierarhie socială şi morală motivată de tradiţia 

medievală a Europei. Singura opţiune reală este reprezentată de 

consolidarea, printr-un proces de lungă durată, a unei memorii culturale, 

care ar fi de preferat adoptării modelului raţionalizării radicale a 

instituţiilor şi democraţiei parlamentare. Această orientare nu este decât o 

formă de asumare şi de radicalizare a programului politic şi cultural 

junimist, regîndind cultura şi civilizaţia românilor în termenii civilizaţiei 

clasice şi medievale, program ce va deveni, în această formă radicală, 

mult mai vizibil la generaţiile următoare (N. Iorga, A.C. Popovici). 

„Occidentalizarea conservator eminesciană – notează Caius Dobrescu – 

putea, aşadar, presupune crearea unui regim naţional pe modelul mult mai 

complexelor şi eficientelor societăţi tradiţionale europene, dar excludea o 

modernizare‖ (Caius Dobrescu 2004: 274). 

O posibilă explicaţie vine din neşansa pe care au avut-o naţiunile 

Europei Răsăritene, aceea de a-şi fi găsit formele de instituţionalizare 

statală şi politică abia cu cîteva secole mai tîrziu faţă de principalele 

identităţi culturale ale Europei Occidentale. Acest proces de maturizare 

istorică a caracterizat estul european abia spre sfîrşitul secolului al XIX-

lea şi, mai ales, după Primul Război Mondial. Astfel, secolele XIX – XX 

vor cunoaşte un fenomen cel puţin straniu, dar perfect justificat dacă 

avem în vedere existenţa acestor nuclee tari ale culturii europene. 

Cunoaşterea limbii (şi a culturii) unei ţări vecine va fi mult mai puţin 

răspîndită decît a celei germane, franceze sau engleze. În majoritatea 
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ţărilor est-europene, se ştia mult mai bine ce se petrcea, de exemplu, la 

Paris, decît în celelalte capitale răsăritene. Legătura dintre oraşele mari – 

Budapesta, Praga, Varşovia, Bucureşti – se făcea, de cele mai multe ori, 

prin Berlin şi Viena sau Paris.  

Influenţa modelului cultural francez nu va rămîne neamendată în 

textele publicistice eminesciene. Clasa politică autohtonă e viciată, 

alterată ca urmare  a împrumutării unui model ce nu poate servi 

adevăratelor interese ale poporului.  

Eminescu e sceptic faţă de un posibil „progres în salturi‖, 

propunînd, contrapunctic, gradualismul. Există mai multe invariante care 

structurează discursul publicistic: rezerva conservatoare faţă de 

contractualismul pe model rousseauist. Textele fac apel la moderaţia şi 

luciditatea acelora care „cred că prin teorii frumoase şi legi traduse din 

franţuzeşte se poate îndrepta starea ţării.” (Icoane vechi şi icoane 

nouă). 

Delegitimarea paşoptismului se poate explica, astfel, şi prin 

incompatibilitatea credinţei conservatoare în organicitate cu spiritul 

revoluţionar. Greşeala principală a paşoptiştilor şi postpaşoptiştilor a fost, 

în viziunea lui Emienscu, asumarea fără rezerve a modelelor deprinse în 

capitala Franţei şi dorinţa de a modela realităţile româneşti după tipare de 

import. „Dacă la 1848 generaţia de agitatori ar fi fost compusă din 

oameni serioşi, cunoscători ţării, poporului şi datinilor lui, nu bonjurişti 

pomădaţi (...) ar fi căutat îndepărtarea prin întoarcerea la trecut‖ 

(Icoane vechi şi icoane  nouă). Adoptînd un ton polemic faţă de 

paşoptism, Eminescu propune, ca alternativă, momentul domniei lui 

Matei Basarab. Este relevantă, tot în acest sens, şi distincţia pe care o face 

între vechea clasă conducătoare, între înţelepţii bătrîni şi tinerii 

superficiali şcoliţi în capitala Franţei. „Bătrînii noştri erau practici şi 

pricepeau administraţie, finanţe şi economie politică, aşa precum un 

gospodar bun pricepe la administrarea moşiei sale. Iar franţujii noştri, 

care de la 1848 încoace au luat avînt, sînt peste tot tîrzii la minte, cu 

toată învăţătura teoretică şi fineţea advocăţească pe cari şi-au cîştigat-o 

frizîndu-se doi trei ani prin Paris.‖ (Bătrînii noştri erau practici). 

Eminescu deconstruieşte şi discursul liberal, condamnînd 

modelarea viitorului de inspiraţie franceză. „Ars trebuia Regulamentul 

Organic ş-aşa, dar trebuia ars în favorul vechilor instituţii româneşti, nu 
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în favorul bagajului de idei cosmopolite ale Revoluţiei Franceze.‖ 

(Icoane vechi şi icoane nouă) 

Referindu-se la tinerii întorşi de la studii din Franţa (majoritatea 

fii de greci sau de bulgari), Eminescu notează: „Astfel vin pătură după 

pătură în ţara noastră, cu ideile cele mai ciudate, scoase din cafenelele 

franţuzeşti sau din scrierile lui Saint-Simon şi alte altor scriitori ce nu 

erau în toate minţile, iar formele vieţii noastre de astăzi au ieşit din 

aceste capete sucite.‖ (Icoane vechi şi icoane nouă). Junii corupţi, seduşi 

de farmecul Parisului, devin progresiv un simbol al cosmopolitismului. 

Cu toate acestea, sînt necesare cîteva nuanţări, pentru că nici în privinţa 

vieţii politice, nici în privinţa celei culturale, Eminescu nu se pronunţă 

întru totul împotriva modelului francez, ci, mai degrabă, împotriva 

preluării şi aplicării lui într-o societate care nu era pregătită pentru 

adoptarea lui: „Această copilărie a spiritului nostru public se arată de la 

începutul dezvoltării noastre moderne, din zilele în cari cei dintîi tineri 

rău sau deloc preparaţi s-au întors din Paris unde, uimiţi de efectele 

strălucite a unei vieţi istorice de o mie şi mai bine de ani (...) au socotit a 

introduce aceeaşi stare şi la noi.‖ (Icoane vechi şi icoane nouă). 

Prin excelenţă, Romantismul a reprezentat epoca afirmării de sine 

a conştiinţei naţionale, pe diferite coordonate. Nu putem, însă, ignora că, 

devenite conştiente de ele însele, naţiunile îşi vor fixa ca puncte de reper, 

aproape imediat, alteritatea, vecinătăţile şi modelele culturale constituite 

în pattern-uri dominante. În secolul al XIX-lea, cel puţin două astfel de 

modele s-au impus prin definiţia pe care au dat-o ideii de naţiune, şi s-au 

constituit aproape imediat ca modele supranaţionale, definind direcţiile 

predominante în formarea conştiinţei europene, cu ecouri în spaţii 

geografice cît mai diverse şi de-a lungul unei istorii ce pare să nu-şi fi 

spus, încă, ultimul cuvînt.  

Eminescu nu va ocoli problematica modelelor culturale, 

pronunţîndu-se în favoarea unora şi polemizînd cu altele. Astfel, textele 

sale jurnalistice oferă, la o jumătate de secol după apariţia cărţii Doamnei 

de Staël, o reflectare prin prisma realităţii româneşti a acelor „unde de 

şoc‖ care vor configura cultura europeană.  
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                                                                  ANAMARIA  BLANARU 

Anul II, Iaşi 

 

Aspecte ale imaginarului demagogiei în publicistica lui 

Eminescu 

 

 

 Ţinta principală a unei părţi semnificative din publicistica lui 

Eminescu este denunţarea demagogiei. Structura stilistică a textului 

eminescian se situează între recursul la expresii directe, reflecţia rece şi 

construcţii mai ample, capabile să transmită atitudini tranşante şi emoţii 

puternice. În spatele exemplelor din sfera culturii populare sau din cultura 

orientală, satira devine  mai dură, iar ironia să subliniază adevărul. 

Analiza acestui imaginarului din proza politică va releva o altă formă de 

demascare ce, deşi ascunsă în spatele anecdotei sau proverbului, este cu 

mult mai directă decît termenul dur. 

Stăpîn pe limbaj, Eminescu dezvoltă expresivitatea stilistică a 

comentariilor sale recurgînd la elemente ale oralităţii , fructicficînd cele 

mai diverse mijloace, de la rostire, pînă la scenografie şi chiar montaj. 

Caracterizarea fenomenului este dură şi directă atunci cînd intră în atenţie 

presa care acţionează ca „o fabrică de fraze cu care făţărnicia omenească 

îmbracă interese străine de interesul adevărat al poporului‖(apud Mihai 

Eminescu 1998: 20). Tonului de „şarlatanerie şi impertinenţă‖ al 

majorităţii gazetelor, publicistul îi expune un „stil limpede, ton natural, 

ortografie corectă, amiciţie cu gramatica românească‖(Idem: 616). 

Eminescu devine tăios, ironic, îi numeşte „cîrciocari‖ pe cei care practică 

„minciuna disciplinată‖, denunţă „frazele stereotipe, raţionalismul insipid 

şi cosmopolit‖. Efectul ritmic se sprijină pe anaforă: „fraza culturii nu e 

echivalentă cu munca reală a inteligenţei, fraza libertăţii nu e echivalentă 

cu libertatea adevărată‖ (Idem: 100). Cuvîntul nu poate înlocui realul 

concretul, numirea unei acţiuni sau stări nu e realitatea  însăşi; cuvintele   

sînt arme verbale ale unor „paraziţi ai societăţii omeneşti‖ care închid 

orice cale către libertate şi cultură. Publicistul dă o definiţie demagogului, 
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tipar după care va putea fi recunoscut acel care înlocuieşte adevărul cu 

falsa declaraţie, fapta cu fraza pompoasă. Se va numi demagog cel care 

„neştiind nimic, neavînd nimic, vrea să se ridice deasupra tuturor şi să 

trăiască din obolul nemeritat al săracului‖ (Ibidem). Caracterizarea 

continuă cu noi atribute, care le întăresc pe cele precedente; demagogul 

este înzestrat cu „vicleşug în loc de minte‖, atingîndu-şi scopul prin 

„intrigă şi neadevăr‖. Eminescu descoperă „omul sub haină şi ideea sub 

frază‖. Aceasta este de fapt ţinta pamfletului său. 

 Publicistul echivalează metoda ştiinţifică  cu argumentul probant. 

De aici apare marea apetenţă pentru demonstraţie. Termenilor invocaţi şi 

repetaţi pînă la refuz li se descoperă identitatea actuală: „libertatea e 

libertatea de a exploata, egalitatea e egalitatea de a deveni tiran ca şi 

vecinul meu, fraternitatea - un moft ilustrat prin ghilotină‖ (Idem: 8). 

Ironia e acidă, verbul extrage esenţa din aparenţa înşelătoare. Termeni din 

lumea circului şi a negoţului devin instrumente pentru caracterizarea 

categoriei demagogilor, văzută ca „un bal mascat de panglicari şi de 

negustori de vorbe‖. Demagogii lui Eminescu par exemplare rupte din 

realitatea înfăţişată de Machiavelli. Luînd în considerare notele acestuia 

cum că „oamenii politici nu trebuie să aibă virtuţi, ci numai aparenţa 

lor‖, ei sînt bine mascaţi în spatele credinţei, umanităţii şi  onestităţii 

false. 

 Structura stilistică ia forma ilustrării comparative, o pendulare 

între concret şi abstract, între documentar şi imaginar. Indiferent de forma 

sub care îşi manifestă influenţa, demagogul este comparat cu un altoi rău, 

dăunător, producător de „fructe veninoase‖. Un altoi format din oameni, 

care va trebui tăiat de unde înfloreşte şi rodeşte cel mai mult. Tăierea 

braţului sterp va echivala cu alungarea trîntorilor din statul ideal al 

albinelor. Dacă cei din urmă sînt înlăturaţi atunci cînd încetează a mai 

avea rol în propriul stat, trîntorii societăţii omeneşti nu împărtăşesc soarta 

omologilor lor din statul albinelor, ci continuă acest parazitism, 

producător de „boli sociale‖. Vorba dură îşi va atinge apogeul în articolul 

scris de Eminescu în urma dezvelirii Statuii lui Ştefan cel Mare, la Iaşi: 

„s-au adunat împrejurul bronzului ce reprezintă pe marele domn, nu spre 

a-l glorifica pe El, ci sper a lustrui nulităţile lor sub razele numelui 

său‖(apud Mihai Eminescu 1998). Revolta este exteriorizată direct, prin 

fraze exclamative şi metafore sarcastice: „Şi, Tu, Doamne Ştefane, stăteai 
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mut şi rece asupra acestei adunări şi n-ai izbit cu ghioaga ta răpuitoare 

de eroi, în capetele acestor reptile, aceşti traficanţi de credinţă şi de 

simţire.‖ 

 De la cuvîntul direct, tăios, Eminescu trece la valorificarea 

lexicului şi sintaxei familiare, cu imagini viu colorate,  recurge la scurte 

anecdote, povestiri hazlii, cu morală bine întemeiată, integrează proverbe, 

dictoane latineşti etc.; toate concură la denunţarea politicianismului 

demagogic. Pentru a sublinia diferenţa dintre ideea de stat, ca unire a 

intereselor tuturor şi poziţia individualismului, cu centrul interesului în 

persoana însăşi, publicistul dă o formă prescurtată întregii idei, prin 

proverbul „toată lumea să moară, numai Manea să trăiască‖. Pe aceeaşi 

linie, adevărul este întărit de sintagma latina bellum omnium contra 

omnius; în situaţia în care om pe om se nimiceşte, doar armonia 

intereselor va putea stinge conflictul. 

 Proverbul ia forma hazlie a unei formulări de tip popular: „azi 

porunceşte cîinelui, cîinele pisicii, pisica şoarecelui, iar şoarecele de 

coadă îşi atîrnă porunca‖. În spatele construcţiei aparent ludice, se găseşte 

esenţa; responsabilitatea este evitată de fiecare, avînd drept consecinţă 

stagnarea activităţii. 

 Înţelepciune ţărănească este convocată prin construcţii de tip 

popular. Eminescu construieşte un personaj, Muşat, care confirmă 

adevărurile moştenite din părinţi atunci cînd intră in contact cu „păturile 

superpuse‖; el ştie foarte bine că „vorba multă, sărăcia omului / cu vorba 

laptele nu se face brînză, nici apa de gîrlă oţet de trandafiri/ dreptatea 

una este sfîntă, ca şi adevărul adevărat unul‖ (Ibidem: 85). Proverbul 

atinge un punct nevralgic al statului; frazele nu pot să crească „naţiune 

adevărată‖, ci doar sa-i crească în putere pe purtătorii lor. 

 Demagogia , individualismul şi lipsa de caracter sînt subliniate de 

un alt proverb, de factură etnică; vorba ţiganului corespunde adevărului: 

„ce-mi pasă mie că trăieşte toată lumea, dacă mor eu. Dac-am murit eu, 

toată lumea a murit ‖. 

 Structura stilistică  a articolelor eminesciene urmăreşte  tiparul 

„precum…tot aşa‖ (Cf. Monica Spiridon), proverbul fiind înlocuit de 

anecdota scurtă, povestirea cu tîlc, exemplul povăţuitor. Structurile 

pornesc de la comparaţii ample, pentru a ajunge pînă la iscusita anecdotă. 

Obstacolul în calea mersului firesc al naţiunii e văzut ca un „mic bulgăre 
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de omăt căzînd din vîrful unui munte‖ şi care „se face din ce în ce mai 

mare, rupe cu el copacii codrilor, strică ogoarele, astupă un sat‖ 

(Ibidem: 8). Tot aşa, se va continua, „un mic sîmbure greşit în 

organizarea societăţii, în viaţa economică creşte şi îngroapă o naţiune‖. 

Eminescu pune mare accent pe dezvoltarea statului în funcţie de legile 

naturale, şi nu de cele impuse, dînd exemple concrete: „a îmbătrîni în 

mod artificial pe un copil, a răsădi plante fără rădăcină pentru a avea 

grădina gata în două ceasuri nu e progres, ci  dezastru‖ (Ibidem: 100). O 

grăbire a paşilor e prezentă şi în luarea deciziilor, cînd „articol după 

articol se votează cu aceeaşi repeziciune cu care trec pe dinaintea ochilor 

stîlpii telegrafului cînd călătoreşti în vagon‖ (Ibidem: 135). 

 Eminescu face apel la termeni din limbajul fizicii pentru a construi 

o nouă comparaţie; face referire la echivalentul mecanic al căldurii pe 

care îl foloseşte omul. Acesta are propria utilizare in funcţie de beneficiar: 

„unii îl pierd pur şi simplu, unii joacă cărţi, alţii scriu articole insipide de 

gazetă, alţii precupeţesc lucruri ce nu sînt scrise de ei‖ (Ibidem: 229). 

Spre deosebire de aceşti „pierde-vară‖ sau „secături‖, ţăranul pare 

singurul care îşi utilizează energia în folosul statului. 

 Publicistul îşi lărgeşte punctul de vedere, şi-l îmbogăţeşte prin 

comparaţii ample, prin schimbări de ton. Face salturi din concret, pentru a 

reveni la chestiunea care interesează in mod direct. Pentru stabilirea 

ierarhiilor sociale, a locului în funcţie de merit, el proiectează o mare 

întinsă, unde „în fundul ei stă mărgăritarul şi mărgeanul‖, deci omul 

cinstit, iar „pe faţa mării toate mortăciunile‖, mai exact „nerozii‖. 

 Imagistica articolelor se întemeiază uneori pe mici scenete şi 

povestiri, cu personaje care joacă diferite roluri. Acestea vor lua mai întîi 

masca domnului X sau Y, care „nesilit de nimenea se simte în sat fără 

cîini şi umblă cu mîinile în şolduri, lasă şcoala pustie şi vine la Bucureşti 

să-şi dea o importanţă pe care natura n-a voit să i-o dea‖ (Ibidem: 20). 

Acesta e cazul, de exemplu, al apariţiei directorilor de şcoală generală cu 

patru clase sau a altor directori de servicii care abia ştiu a iscăli. 

 Altă scenetă are în vedere mediul administraţiei, dobîndirea şi 

prelucrarea bunurilor personale şi publice. Neconcordanţa dintre munca 

agricolă şi cea industrială, greutatea înlocuirii uneia cu cealaltă după 

legile franceze îl determină pe publicist să imagineze o persoană care „are 

un palat cît al lui vodă, şi venituri numai de pe un petic de 50 de 
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pogoane” (Ibidem). Făcînd un calcul simplu, cititorul este întrebat: „Va 

putea el să ducă trai de Domn, să ţină slugi multe de pe petecul lui de 

moşie?” Eminescu va răspunde el însuşi, imaginînd o întreagă intrigă, cu 

o situaţie bine conturată şi finalizată. Aflăm că „Stan găseşte azi o pungă 

înainte de a fi pierdut-o Bran” (Ibidem). Stan e judecat, prin aceasta 

pierde zile de lucru, bani, acasă pămîntul rămîne nelucrat, iar judecătorii 

îşi irosesc timpul pe un caz lipsit de importanţă. Legea veche, în schimb, 

i-ar fi dat lui Stan „trei beţe sănătoase‖ ca pedeapsă. Azi, prin preluarea 

ineficientă a legilor străine, „mănîncă 2-3 bătăi şi-şi pierde şi tot rostul‖. 

 Spectacolul ia forma dialogului din care transpare puterea 

cuvîntului manipulator în funcţie de ierarhia socială. Se pune în scenă o 

conversaţie între un „om cu funcţie‖ şi, din nou, badea Muşat. În plină zi, 

un român-demagog îl întreabă pe badea Muşat: „Ce spui tu, măi badeo! 

Nu vezi că-i noapte?” (Ibidem: 83). Ca un cunoscător al demagogiei 

interlocutorului său, ţăranul răspunde: „Apoi de! Domnule, o fi şi cum zici 

dumneata‖. Mica anecdotă va fi continuată: „Cînd în viaţa practică, 

avocatul are să ia de la badea Muşat, atunci 2 şi cu 2 fac 9, cînd are să-i 

dea, 4 şi cu 4 fac 3‖. 

   De la spectacolele sub ochii noştri, se face trecerea către pildele 

poveştilor orientale, învăluind adevărul în aura locurilor exotice, cu 

personaje care poartă masca dorită de Eminescu. O primă poveste: 

personajul Mehmed-Ali, fost vicerege al Egiptului, va trimite tineri în 

Franţa la studii: unii în administraţie, alţii în finanţe, medicină. La 

întoarcere, îi va pune în funcţie, iar imaginea atacă ironic sistemul 

administrativ românesc: „pe militari la finanţe, pe farmacişti la 

administraţie, pe administratori la farmacii, pe financiari la 

armată‖(apud Monica Spiridon 2003: 136) . De la ironie, se trece către o 

notă de revoltă: „Dac-am pune pe fiecare la locul lui, ar guverna ei ţara, 

şi e vorba, pare-mi-se, s-o guvernăm tot noi‖. 

 Eminescu foloseşte construcţia dublă: fie începe de foarte sus, 

coborîndu-se la ilustrarea generalităţii cu fapte, fie invers, se pleacă din 

concret, cu salturi în abstract. O nouă poveste orientală ia forma pildei. În 

centrul ei se află Nastratin Hogea: „Ce ţi-e şi cu omul iscusit. Cum află el 

aşa ca din senin vindecare la toate relele, cum află oricărui sac petecul, 

aşa bunăoară vestitul Nastratin îşi cîrpea într-o zi giubeaua fără nod la 

aţă. Aşa şi cu liberalii noştri ‖ (Ibidem: 132). Trecerea de la registru înalt 
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la cel umil apare şi în povestea lui Anton Pann, „un bărbat gelos care-n 

ruptul capului n-ar fi poftit pe vreun prieten la masă ori la petrecere. Aşa 

şi d.Brătianu cu noul cabinet ‖ (Ibidem: 140). 

 Modalitatea de a „spurca frumos‖, materializată prin proverbe sau 

poveşti orientale, atunci cînd va fi amplificată, va fi atacată de armele 

celor care se simt vizaţi. La întrebarea dacă nu cumva el înnegreşte 

calomnios realitatea, Eminescu răspunde: „Chiar de am voi să 

calomniem, nu putem. De-am voi să zugrăvim lucrurile mai rele de cum 

sînt, condeiul nostru abia e-n stare a atinge umbra realităţii‖. În aceeaşi 

manieră, celor care se plîng de excesele sale polemice, le răspunde: 

„Oricît de crudă ar fi forma în care ne exprimăm impresia, ceea ce e mai 

crud şi mai odios e realitatea însăşi‖. 
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MARCELA-OANA ILIE 

Anul III, Craiova 

 

 

Influenţe schopenhaueriene în gîndirea filosofică 

eminesciană 

 
 Deşi evidentă asupra lui Eminescu, influenţa schopenhaueriană 

este astăzi foarte puţin discutată. Totuşi, întotdeauna controversa este cea 

care atrage şi nu evidenţa, existînd zone ale creaţiei eminesciene care 

rămîn mai puţin cercetate, cum ar fi însemnările neretuşate din caietele 

poetului. În general, au fost căutate expresiile poetice ale ideilor 

schopenhaueriene. Indubitabil că şi la acest nivel există o influenţă 

favorizată de stilul poetizant al lui Schopenhauer. Generaţia junimistă este 

foarte ataşată de filosofia germană, şi mai ales de Schopenhauer, începînd 

cu Titu Maiorescu, care recunoştea că: „Încercarea lui Schopenhauer e de 

cea mai mare însemnătate fiindcă arată într-un mod şi cu o claritate rară 

de a se exprima, o splendoare de stil cum nu s-a mai văzut în literatura 

filosofică, poate a niciunui popor, o profunditate de idei caracteristică 

pentru el, a acestei părţi a construcţiunii lumii corespunzătoare naturii 

pesimiste. Dar afară de acestea, Schopenhauer are părţi care îi rămîn de o 

valoare mare: etica şi logica, fundamentul în morală etc. şi e mai ales 

estetica lui în care filosofia lui dă pentru multe întrebări controversate, cea 

mai clară soluţie” (Titu Maiorescu 1980: 89). Însă e mai puţin cunoscută 

şi discutată (aproape deloc) expresia filosofică eminesciană generată de 

lectura lucrărilor de etică şi filozofie ale autorului german, încercările 

eminesciene de a-l comenta (şi chiar de a-l traduce, după cum mărturisea 

Maiorescu), toate acele frămîntări găsite în filele manuscriselor sale, unde 

cel de-al cincilea pesimist („În acelaşi an sînt împreună cu Schopenhauer, 

în Italia, Lord Byron, Leopardi, Chateaubriand, cei patru, sic! mari 

pesimişti ai secolului nostru, al cincilea, Eminescu, 1850-1888” - Ibidem) 

al lumii îşi exprimă adeziunea sau dimpotrivă, respinge unele din ideile 

schopenhaueriene.  
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 Voi încerca să sistematizez materialul eterogen din 

Fragmentariul eminescian şi să urmăresc de-a lungul a două capitole 

descriptive (avînd ca temă Influenţă filosofică şi sensibilitate poetică şi 

De gustibus..) similitudinile şi diferenţele care există între filosofia lui 

Schopenhauer şi notaţiile succinte, dar variate ale lui Eminescu. Încep 

însă cu o abordare metacritică a lucrărilor şi autorilor care au urmărit  

influenţa filosofice schopenhaueriene asupra lui Eminescu. 

 

I. Receptarea critică a gîndirii lui Eminescu şi a filosofiei lui 

Schopenhauer 
  

 G. Călinescu se îndoia de posibilitatea ca Eminescu să fi devenit 

un filosof caracterizat de un sistem de gîndire riguros structurat: „După 

stilul însemnărilor, după nuanţa lor eclectică, după aprinderea patriotică şi 

multitudinea proiectelor literare putem să afirmăm atît: că poetul se iniţia 

în problemele filosofice şi citea de toate dar noţiuni temeinice şi porniri 

tehnice de specialitate n-avea.” (G. Călinescu 1969: 339-352). 

 Eugen Lovinescu, în schimb, credea (contrar aprecierii 

călinesciene) că Eminescu ar fi putut deveni un filosof român cu un 

sistem filosofic bine organizat, teoretizînd totodată şi tipul de pesimism 

pe care poetul român îl promovează în scrierile sale: „Şi cu toate acestea 

avem poeţi filosofi. Nu voi lua pilde din alte literaturi, ci mă voi mărgini 

în cadrele literaturii româneşti. Un nume ne vine îndată pe buze: 

Eminescu… […] filosofia lui Eminescu nu e nouă; ea nu e decît o stare 

sentimentală, foarte răspîndită pe care au tălmăcit-o atîţia poeţi… şi dacă 

această filozofie are şi o temelie intelectuală, acel ce i-a clădit-o a fost 

Schopenhauer, care prin încordarea stăruitoare a minţii sale a închegat-o 

într-un întreg sistem filozofic. Pesimismul lui Eminescu, însă, e în faza 

sentimentală; e o atitudine sufletească a poetului faţă de lume, faţă de 

viaţă.” (Eugen Lovinescu 1910: 919, 926).      

  

 Influenţa lui Schopenhauer asupra autorului român a fost de cele 

mai multe ori redusă şi asociată doar cu pesimismul, văzut drept element 

perturbator, malefic şi de „împrumut‖, care nu-şi are locul în literatura şi 

spaţiul românesc. În această manieră gîndea Aron Densusianu: „La noi 

pesimismul e un mărăcine importat din literaturile străine. Nefericitul 
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Eminescu… se molipseşte de pesimismul lui Heine şi Schopenhauer.” 
(Aron Densusianu 1896: 250), dar şi B. P. Hasdeu, un comentator 

înverşunat împotriva filosofului german care afirmă ironic: „Eminescu a 

avut norocul să lucreze sub o direcţiune absolut străină de spiritul 

românesc…sub direcţiunea şcolii pesimiste – schopenhauriste germane. 

Mai toată opera lui este un răsad al ideilor pesimiste – schopenhauriste… 

budismul antic fiert încă o dată în creaţia nemţească şi de acolo făcut 

ciorbă a treia oară într-o oală românească”. Se ajunge chiar şi la explicaţii 

vulgare şi pur materialiste (datorate mediului social integrator al poetului 

român), pentru a motiva aderenţa eminesciană la ideile pesimiste 

schopenhaueriene: „Eminescu, după intima lui natură, fiind idealist, 

pesimismul lui se datoreşte înrăurirei mijlocului social. În sufletul lui era 

doar lupta între idealismul naturii sale şi între schopenhaurismul altoit de 

mediul social.” (C. Dobrogeanu-Gherea 1976: 129).  

 Vasile Gherasim, în studiul dedicat lui Eminescu, le-ar putea 

replica tuturor acelora care au redus şi „mutilat‖ influenţa lui 

Schopenhauer asupra lui Eminescu doar la disputatul pesimism: „Mulţi  l-

au văzut numai zdrobind, din întîmplare numai puţini l-au aflat şi clădind. 

Glasul celor puţini a fost prea slab pentru a putea întrece strigătul celor 

mulţi; iată cum s-a format legenda despre Eminescu ca pesimist, numai ca 

pesimist, chiar ca pesimist schopenhauerian.”( V. Gherasim 1923).  

  Filosoful care stabileşte cel mai bine corespondenţele care există 

între poetul român şi filosoful german, situîndu-se pe o poziţie obiectivă 

în ceea ce priveşte rolul pe care Eminescu îl are în filosofia (şi în cultură, 

pentru că filosoful român analizează şi opera poetică eminesciană) 

românească este Mircea Florian. Eminescu este situat alături de nume 

importante ale filosofiei româneşti: Vasile Conta, P. P. Negulescu, I. 

Petrovici, C. Rădulescu-Motru etc. Unul dintre elementele inovatoare şi 

originale ale gîndirii lui Mircea Florian este şi acela că el reabilitează 

forţa pesimismului schopenhauerian ca doctrină filosofică. Astfel: 

„Pesimismul lui Eminescu, în această fază e un mijloc de liberare, nu o 

ţintă urmărită pentru sine, care să-i secătuiască entuziasmul […] o armă 

de liberare de sine, un mijloc de a-ţi înfrînge propria ta simţire. 

Pesimismul i-a deschis lumea obiectivă a vieţii sociale şi frămîntărilor 

culturale, şi mai cu seamă i-a arătat drumul unei mai limpezi înţelegeri a 

firii patriei sale.” (Mircea Florian 2005: 98-99). Concluzia care 
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sintetizează scurtul studiu dedicat lui Eminescu se poate aplica deopotrivă 

universului liric al poetului cît şi celui filosofic: „Dacă am vrea să 

îmbrăţişăm într-o scurtă ochire întreaga desfăşurare a gîndirii lui 

Eminescu, am putea rezuma: a) dor de viaţă sub forma setei de iubire fără 

margini; b) pesimism ca mijloc de a sparge cadrele individualităţii 

înguste; c) împărtăşire cu o lume obiectivă de valori culturale şi mai cu 

seamă; d) decepţie adîncă şi pesimism absolut pentru un moment; în 

sfîrşit; e) seninătate şi resemnare stoică.”   

 Un alt eminescolog, Liviu Rusu, care, în studiul Eminescu şi 

Schopenhauer, afirma: „Este neîndoielnic că influenţa lui Schopenhauer 

asupra lui Eminescu a fost mare. În poeziile lui, în scrierile sale literare şi 

politice, urmele gînditorului german se întîlnesc la fiecare pas.” (Liviu 

Rusu 1966: 6), omite deliberat urmele schopenhaueriene în însemnările 

filosofice din caietele lui Eminescu; studiul său are în vedere exclusiv 

poezia eminesciană, întemeindu-se pe înţelegerea ei prin prisma 

sistemului filosofului german. 

 Există şi critici-filosofi care au văzut în Eminescu un exponent de 

succes al raportului poet-filosof sau filosof-poet. Printre aceştia se află 

Ion Ianoşi, care remarca la poet „osmoza intimă dintre scriitor şi gînditor, 

dintre poet şi filosof”; notaţiile realizate de Eminescu pe baza traducerii 

din Kant sînt văzute ca „metaforă aparţi(nînd) poetului, gîndul fiind însă 

al unui filosof, sau în orice caz al unui tînăr cu accentuată «predispoziţie 

filosofică»”. Ianoşi, însă, se apleacă mai mult asupra interesului pe care 

poetul l-a arătat faţă de Kant; în ceea ce-l priveşte pe Schopenhauer, 

exegetul se limitează la amintirea datei (1878) cînd Eminescu îl apără pe 

Maiorescu de acuzaţiile ce i se aduc, de cosmopolitism.Totodată, Ianoşi 

citează şi studiul maiorescian dedicat poetului român (Eminescu şi 

poeziile lui), unde profesorul laudă spiritul liric naţional pentru a fi 

pătruns filosofia, în special a lui Platon, Kant şi Schopenhauer.   

 Aceeaşi atitudine de echivalare a formulelor filosofice 

schopenhaueriene cu cele poetice eminesciene o are şi Tudor Vianu, care 

vede în dorul nemărginit din  Scrisoarea I „nimic altceva decît voinţa de 

a trăi a lui Schopenhauer.” (Tudor Vianu 1965: 243). Esteticianul român 

realizează o amănunţită analiză a personalităţii creatoare eminesciene 

văzută atît ca o răsfrîngere a unor motive şi teme schopenhaueriene cît şi 

ca originalitate şi sensibilitate exemplificatoare a spaţiului liric românesc. 



289 

 Trecînd în sfera filosofiei este esenţial să observăm aprecierile şi 

încadrările pe care filosofii români le-au aplicat gîndirii eminesciene, dar 

şi care au fost (în viziunea unor profesionişti ai  înţelepciunii) elementele 

pe care autorul român le-a preluat de la gînditorul german.  

 Nicolae Iorga, în monografia dedicată lui Mihai Eminescu expune 

elementele din filosofia schopenhaueriană care l-au atras pe Eminescu şi 

motivarea: „În Schopenhauer, în fondul concluziilor lui melancolice este 

ceva care vine din depărtatul Orient budist. O întreagă lume mult mai 

largă decît teoriile şi teoremele metafizicei germane.” (Nicolae Iorga 

1981: 191) 

 Un nume consacrat în filosofia românească evidenţia 

disponibilităţile interioare: Mihai Eminescu putea fi întîiul gînditor al 

culturii noastre dacă nu se întîmpla să fie cel mai mare poet al ei”,  şi 

contribuţia lui Eminescu  la dezvoltarea  cunoaşterii filosofice: „a tradus 

texte filosofice, ceea ce pînă în anii recenţi nu s-a făcut îndeajuns; a 

învăţat sau s-a străduit să înveţe limbile mari ale culturilor; a rămas 

permanent la izvoare, fiind unul dintre puţinii cărturari ce ştiau să 

folosească manuscrisele; s-a străduit să găsească sau să creeze în limba 

românească termeni potriviţi gîndirii şi emoţiei filosofice”, concluzia 

filosofului fiind: „Pregătit pînă la capăt ori nu Eminescu intuia esenţialul.” 
(Constantin Noica,1983: 99)  

  

 

II. Influenţă filosofică şi sensibilitate poetică 
 S-a vehiculat ideea că gustul pentru filosofia germană i-ar fi fost 

inoculat lui Eminescu de către Maiorescu, care manifesta o mare 

admiraţie pentru filosoful german, motivînd: „Expunem mai pe larg 

filosofia lui Schopenhauer, fiindcă în mişcarea filosofică de astăzi, foarte 

restrînsă în comparaţie cu prima treime a secolului nostru, această 

filozofie se menţine la ordine ca o continuitate a kantianismului, pe cînd 

Fichte, Schelling şi Hegel dispar din conştiinţa publică”, „Din filosofia lui 

Schopenhauer vom expune, mai întîi, pe scurt, teoria lui intelectuală şi 

cea morală (lumea ca reprezentare şi lumea ca voinţă) şi vom studia apoi 

mai cu de-a amănuntul teoria lui estetică, fiindcă în propria noastră 

mişcare literară găsim pentru aceasta mai mult material. Căci şcoala 

trebuie să fie în legătură cu viaţa reală a unei societăţi în starea ei 
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momentană… […] Eu vă voi prezenta sistemul lui Schopenhauer aşa cum 

l-a format el, liberi fiind dvs. de a-l discuta, de a-l aproba ori nu, de a lua 

din el ce veţi crede, căci datoria unui profesor nu este de a vă impune 

sistemul vreunui filosof, oricare ar fi el.” (Titu Maiorescu 1980: XL). Însă 

dacă Eminescu ar fi fost influenţat de Maiorescu, atunci de ce nu a preluat 

de la acesta şi gustul pentru Herbart pe care doar îl tolerează, rămînînd 

doar la stadiul de lectură? În aceste condiţii, interesul poetului pentru 

gîndirea schopenhaueriană este mai degrabă, o identificare şi o regăsire a 

propriului eu în interiorul acestei filosofii. Nu mai este deloc surprinzător 

că Eminescu îi recomanda lui Slavici să-şi înceapă ucenicia filosofică nu 

cu Kant, Fichte, Shelling şi Hegel ci cu Schopenhauer, ajungînd chiar la 

teoretizări absolute în ultimul său articol: „Schopenhauer e Dumnezeu, 

Hartmann, profetul său”. 

  Schopenhauer, considerîndu-şi sistemul său de filosofare unic, 

expunea noutatea manierei sale de gîndire şi analiză a unor vechi 

probleme: „Numai filosofia mea permite ieşirea din această dilemă, 

plasînd esenţa omului nu în conştiinţă ci în voinţă...[…] Punctul meu de 

plecare este de a suprima această pretinsă simplitate a fiinţei noastre 

cunoscute în mod subiectiv; eu arăt că fenomenele din care se deducea 

această simplitate, au două surse distincte, că intelectul condiţionat fizic, 

funcţie a unui organ material, depinde în întregime de aceasta din urmă şi 

fără el ar fi la fel de imposibil ca pipăitul fără mînă, că el aparţine prin 

urmare simplei fenomenalităţi şi suportă soarta acesteia, că voinţa 

dimpotrivă, nu este legată de nici un organ special, că este prezentă 

pretutindeni, că este elementul motor şi plastic, prin excelenţă, condiţia 

întregului organism, substratul metafizic al întregii fenomenalităţi, că este 

prin urmare, ca intelectul, un posterius, ci prius-ul fenomenalităţii, că 

aceasta depinde de voinţă şi nu voinţa de fenomene.”( A. Schopenhauer 

1995: 15, 83). 

 Eminescu nota succint în caietele sale: „Capitolul despre afecte, o 

bună bucată de psihologie. Schopenhauer”(Mihai Eminescu 1981: 94), 

dar ne rămîne neclar dacă  scriitorul român se referă la modalitatea în care 

sînt discutate şi analizate de către Schopenhauer afectele sau la însăşi 

structura psihologică a autorului Lumii ca voinţă şi reprezentare. 

 Voinţa, care în concepţia schopenhaueriană nu are grade ca 

intelectul şi nici nu se atenuează cu înaintarea în vîrstă, apare caracterizată 
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astfel: „Voinţa în această împrejurare apare ca cea mai puternică facultate 

de neîmblînzit, imuabilă, primitivă, esenţială, singura care contează…[…] 

Voinţa în sine şi pentru sine; ea singură este mobilă şi indestructibilă, în 

afara atingerilor vîrstei; ea nu este fizică, ci de ordin metafizic, ea nu 

aparţine lumii fenomenale, ea este ceea ce apare în fenomen…[…] 

aceasta nici nu dispare cu vîrsta, nu încetează la bătrîneţe şi vrea ce a vrut 

întotdeauna; mai mult chiar, devine mai fermă şi mai inflexibilă decît a 

fost în timpul tinereţii, se face mai neîmpăcată, mai îndărătnică şi mai 

nesupusă pe măsură ce scade vigoarea intelectului şi numai profitînd de 

slăbiciunea acestuia din urmă putem avea atunci o oarecare influenţă 

asupra voinţei.”(Arthur Schopenhauer 1995: 48, 53) 

 Voinţa este şi ea caracterizată de Eminescu  à la manière de 

Schopenhauer, dar se poate observa un stil mult mai direct şi anticalofil al 

exprimării: „Voinţa, un motor orb şi surd care zdrobeşte sau e zdrobit, în 

fine această dinamică a puterilor sociale, dezbrăcată de filozofie şi 

politică, de formele, vorbele, pompele, exterioare strălucite. Prin urmare, 

chiar în istorie ne interesează paradele ei, pompa, haina – minciuna – 

însă nu acea rădăcină întunecată a tuturor acestor nerozii: egoismul”. 

Vorbind despre elementele care compun viaţa umană, poetul identifică 

trei; un rol important, chiar definitoriu acordînd voinţei: „Eu sînt, eu ştiu, 

eu cuget. Acest eu stă în antiteză cu existenţa exterioară, nepersonală, cu 

non-eu. Existenţa nepersonală mă domină pe mine – eul meu [ilizibil] 

sine conştiinţa acestei dominări a lumei exterioare – din asta se naşte 

acea determinare de sine care are de obiect lumea exterioară. Această 

determinare a celor exterioare în mine se numeşte voinţă. Vrerea este un 

element organic al lui eu. Este actul în mine a determinării proprii 

asupra lumii obiective. Însă voinţa mea eu nu o pot decît voi – cu toată 

voinţa, existenţa exterioară a obiectului ar rămîne aceeaşi dacă nu s-ar 

asocia şi un al treilea element al eului: acela al faptei. Voinţa trebuie să 

se manifesteze, să se realizeze obiect. Această manifestaţiune se numeşte: 

faptă. Fapta e procesul de viaţă prin care voinţa se realizează în obiectul 

exterior. Eul, voinţa şi fapta – astea-s toate elementele vieţei. Aceste trei 

momente sînt conţinutul noţiunei personalităţii.” ( Mihai Eminescu 1981: 

194-195).   

 Pentru a sublinia şi mai mult superioritatea voinţei în raport cu 

intelectul, care nu e decît un supliment („rezultă încă o dată că voinţa este 
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fiinţa esenţială a omului, că intelectul este secundar, este un instrument, o 

dotare”) Schopenhauer realizează o paralelă între cele două componentele 

ale spiritului uman, evidenţiind trăsăturile distinctive ale fiecăreia: 

„Voinţa este metafizică, intelectul fizic; intelectul este ca şi obiectele sale 

un fenomen pur, voinţa singură este lucru în sine.. Voinţa este substanţa 

omului, intelectul este accidentul, voinţa este materia, intelectul forma; 

voinţa este căldura, intelectul lumina. […] Intelectul se oboseşte, voinţa 

este neobosită. După o muncă susţinută cu capul îţi simţi obosit creierul 

aşa cum îţi simţi obosit braţul după o muncă fizică susţinută. Orice 

cunoaştere este legată de efort; voinţa, dimpotrivă, este esenţa noastră cea 

mai intimă şi manifestările ei se operează fără greutate, cu o deplină 

spontaneitate.” (Arthur Schopenhauer 1995: 15, 24). 

 Pentru Eminescu, aşa cum era şi la Schopenhauer, voinţa este 

totul, puterea absolută care supune şi domină omul după bunul său plac: 

„Deşi comparaţiunile şchiopătează, totuşi un analogon al acelui ens lipsit 

de timp ar fi simţiciunea corpului omenesc – oricînd îl atingi pe acesta se 

manifestă simţirea – şi oriunde atingi istoria în timp şi natură, în spaţiu 

se manifestă voinţa”, poetul declamînd hiperbolic, în viziunea sa 

inteligenţa fiind echivalentă cu voinţa: „Voinţa constituie însă tocmai 

esenţa judecăţii şi a inteligenţei. Şi fiindcă inteligenţa e cuvîntul, de aceea 

voinţa e cuvîntul. Şi fiindcă acte de voliţiune sînt ultima rădăcină a 

Universului, de aceea voliţiunea e cuvîntul – cuvîntul, Dumnezeu” (Mihai 

Eminescu 1981: 179, 356). 

 În concepţia gînditorului german, voinţa nu caracterizează doar 

fiinţele (şi cu predilecţie pe cele umane) ci toate formele de viaţă, chiar şi 

pe cele anorganice: „Anorganicul posedă şi el o voinţă ale cărei 

manifestări constituie toate calităţile sale prime, închise oricărei explicaţii 

ulterioare: aici este punctul esenţial al doctrinei mele; totuşi urma unei 

astfel de opinii este şi mai rară la predecesorii mei decît cea a existenţei 

voinţei la plante, cu toate că şi aici este defect de cunoaştere”, prin 

urmare: „Voinţa apare totuşi la fel de direct în căderea unui pietre ca şi în 

acţiunile omului.” (Arthur Schopenhauer 1995: 108, 111)  

 Dovedindu-şi pe deplin personalitatea de romantic ironic, poetul 

comentează în manieră umoristică accesibilă teza schopenhaueriană 

referitoare la manifestarea infinită (chiar şi la formele anorganice de 

viaţă) şi eternă a voinţei de a trăi: „Ceea ce nu e tinichea însă, e voinţa de 
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a trăi, care o găsim în om, în animal, în plantă orişiunde şi pretutindeni. 

Această voinţă, însă, este ceea ce stă unui nemărginit, prin urmare 

nedefinibilă, căci se înţeleg că ce-i fără fine nu poate fi definit. Ea este 

numai totdeauna prezentă, întotdeauna la faţa locului, aici este ca să zic 

[ilizibil] stins, o prezenţă eternă. Să vedem acum că se va desfăşura 

foarte clar tot adevărul vieţii lîngă această noţiune dată nemijlocit şi-n 

oricare moment. A. n-are avere. Voieşte să trăiască şi cîştigă un milion. 

Dar milionul cîştigat nu-l opreşte ca voinţa să trăiască, să fie tot 

prezentă. Căci această voinţă este el însuşi. Va cîştiga şi mai mult. 

Obiectele pe lîngă el se risipă, Universul se poate [ilizibil] această voinţă 

este întotdeauna aici asemenea umbrei lui. Prin urmare toată dezvoltarea 

omenească este aparentă – ea consistă pe mişcarea proporţiunilor 

obiectelor de din afară sau a sîmburelui de viaţă care este întotdeauna 

aici. Această voinţă poate fi casată – adică nu voi să trăiesc – atunci 

încetează toată mişcarea averilor dimprejurul – şi cu ea stat, drept, 

miliţie, şi cîte celea toate. Deci această voinţă, o dată sfărîmată, ea nici 

creşte nici scade – în ginere, nici poate fi vorba despre creştere şi 

scădere… Ea este aici şi pretutindeni. Obiectele dorite sînt indiferente. 

Un animal microscopic are gust după coada altui animal, pe care-ar vrea 

s-o pape – un indian după carnea de om, Don Carlos după coroana 

Spaniei, 

c-aste toate se mănîncă [ilizibil]. O dovadă cum că aceste obiecte sînt 

indiferente este că dacă am lua toate obiectele din lume pe cari oamenii 

şi le acumulează împrejurul lor, ei tot n-ar înceta de a voi să trăiască, şi 

se începe calabalîcul din nou, afară doar dacă s-ar convinge unii că este 

mai bine de a nu fi decît de a fi – ceea ce schimbă toată istoria.” (Mihai 

Eminescu 1981: 80).   

 Schopenhauer recurge la un efect copleşitor al comparaţiilor care 

au ca element central voinţa şi intelectul; cele două sînt rînd pe rînd 

imaginate într-o viziune puternic metaforizatoare uimitoare. Găsim 

analogia cu planta: „Rădăcina reprezintă voinţa, corola intelectul”; cu rîul: 

„În realitate, intelectul seamănă cu suprafaţa netedă a unui rîu, masa de 

apă fiind însăşi voinţa”; cu un călăreţ: „Voinţa joacă rolul unui călăreţ, 

care dînd pinteni calului, îl îndeamnă la un galop care depăşeşte măsura 

firească a forţelor sale”; cu un fierar: „Intelectul, simplu instrument al 

voinţei se deosebeşte de ea cît ciocanul de fierar. A încerca să răstorni 
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termenii acestui raport şi să consideri voinţa ca instrument, înseamnă a 

vrea să faci din fierar instrumentul ciocanului”; sau pe cea care ne 

introduce în anatomie: „Sîngele rece este voinţa care tace pentru ca 

intelectul să poată acţiona; prezenţa de spirit este activitatea paşnică şi 

liberă a intelectului sub presiunea evenimentelor care acţionează asupra 

voinţei”. Pentru a întări şi mai mult comparaţiile sale, Schopenhauer 

adoptă un stil persuasiv direct, aproape agresiv: „Ceea ce hăţurile şi 

zăbala sînt pentru calul neîmblînzit, intelectul este pentru voinţa umană... 

[…] Comparaţia care caracterizează cel mai bine raportul dintre aceste 

două facultăţi este cea a orbului viguros care îl poartă pe umeri pe 

paraliticul care vede bine”. Transpusă în termenii ce definesc clasele 

sociale umane, acest raport voinţă-intelect este: „Stăpînul este voinţa, 

servitorul este intelectul; intelectul nu este decît un valet, un sclav al 

voinţei.” (Arthur Schopenhauer 1995: 16-121). 

 Dar firea poetului român înclinată spre meditaţie nu putea să nu 

realizeze şi ea o serie de analogii ale voinţei, dintre care cea mai elocventă 

este aceea unde voinţa este un salahor (credem cu tărie că această 

personificare a voinţei nu este altceva decît comparaţia schopenhaueriană 

dintre voinţa văzută ca stăpîn şi intelectul ca servitor, transpusă şi 

adaptată la spiritualitatea românească): „Inteligenţa este condamnată a 

juca rolul de salahor al voinţei, cum se vede aceasta în jurnale şi-n 

opinia publică în genere”, de aceea „adevărat nemuritoare, inocente, în 

felul lor sînt numai acele producte născute dintr-o mare superfluenţă a 

creierului care a paralizat sau cel puţin s-a eliberat pe deplin de voinţă.” 

(Mihai Eminescu 1981: 557) 

 Concluzia care sintetizează consideraţiile schopenhaueriene legate 

de voinţă sună astfel: „Voinţa ca lucru în sine constituie esenţa intimă, 

adevărată şi indestructibilă a omului. […] Numai voinţa este un centru de 

condiţii determinate, nucleul central al lumii fenomenelor, ea este 

independentă ca urmare, de fenomenele acestei lumi, printre care se 

numără şi timpul, şi astfel indestructibilă. […] Voinţa constituie esenţa 

intimă a tuturor fenomenelor.” (Arthur Schopenhauer 1995: 15-302).   

 Deşi puternic influenţat de filosoful pesimist german, şi alegînd să 

folosească tot voinţa pentru a desemna aspiraţiile şi dorinţele oamenilor, 

Eminescu se şi diferenţiază de acesta prin mai multe aspecte. El înţelege 

voinţa ca manifestîndu-se dedublat sub multiple forme (de exemplu, 
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pentru vrere): „Se-nţelege că oamenii cari au o singură voinţă cu totodată 

un singur punct de gravitaţie. Cu cît mai mulţi oameni vor avea una şi 

aceeaşi voinţă, cu atît şi cantitatea de putere aplicată într-un punct va fi 

mai enormă.” (Mihai Eminescu 1981: 373) 

 În viziunea eminesciană voinţa se particularizează, Eminescu 

distingînd între mai multe tipuri de voinţă, printre care, voinţa de viaţă: 

„Nicăieri nu se manifestă voinţa de viaţă mai tare decît acolo unde viaţa 

este periclitată sau prin boală internă sau prin pericol extern.” (Ibidem), 

de a trăi, a individului, proprie, cea a poporului, a statului, a tuturor, a ţării 

etc. 

 O notă originală este şi tentativa autorului român de-a explica 

voinţa schopenhaueriană fizic şi chimic: „Schopenhauer. Voinţa lui nu e 

decît fractura organică adică propensiunea din om a punctului de 

gravitaţie; om după împrejurări dinafară – ca după motive abstracte. 

Capacitatea motivelor abstracte în om îşi are temeiul în compoziţia 

omului din gazuri organogene care au propensiunea şi către centrul 

pămîntului şi către soare. Aceste gazuri sînt se-nţelege grade de 

disociaţiune, deci de căldură. E foarte drept ceea ce în mecanică e 

direcţie a corpului pus în mişcare, e în om voinţa.” (Ibidem) 

 Problematica geniului este abordată filosofic de către autorul  

german, care se exprimă totuşi poetic, iar izvorul gîndirii 

schopenhaueriene poate fi regăsit, cu uşurinţă, în formulările eminesciene 

care descriu fiinţa omului de geniu. 

 Schopenhauer defineşte geniul astfel: „Geniul poate fi, deci, 

definit ca cel mai înalt grad de obiectivitate a cunoaşteri”.  Filosoful 

german alcătuieşte atît o descriere fizică şi fiziologică a geniului: 

„Cantitatea, calitatea şi chiar forma creierului este a două condiţie a 

geniului. […] Pentru mai multă claritate am putea spune dacă omul 

normal este format din 2/3 voinţă şi 1/3 intelect, omul de geniu cuprinde 

2/3 intelect şi 1/3 voinţă. […] Geniul nu cere numai un creier cu o 

dezvoltare şi cu o structură cu obiectivul pe care trebuie să-l 

îndeplinească, aport al mamei, el mai cere şi o activitate foarte energică a 

sufletului pentru a însufleţi creierul, adică în mod subiectiv, o voinţă 

pasională, un temperament plin de viaţă: aceasta este moştenirea de la 

tata” cît şi una morală şi caracterială: „Adevăratul geniu nu este potrivit 

decît pentru producţiile teoretice, dimpotrivă este neîndemînatic şi 
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impropriu pentru viaţa practică, în care el se simte adesea nefericit. […] 

Muzică sau filozofie, pictură sau poezie, într-un cuvînt o operă de geniu 

nu este un obiect util. Inutilitatea face parte din trăsăturile proprii operelor 

de geniu, ea este titlul lor de nobleţe” concluzia fiind: „…esenţa geniului 

este deci, un exces anormal de inteligenţă.” (Arthur Schopenhauer 1995: 

95-331) 

 O portretizare a geniului realizează şi Eminescu într-o manieră 

similară; sînt prezentate trăsăturile fizice dar şi facultăţile mintale: 

„Memoria se dezvoltă în socoteala judecăţii, judecata în socoteala 

memoriei – cînd amîndouă se află unite avem de-a face cu un geniu, a 

cărui musculatură – foarte slabă şi nemulţumitoare plăteşte cheltuiala 

amîndurora. Voltaire, Newton au fost din punct de vedere al musculaturii 

caricaturii”, însă accentul cade pe portretul spiritual al geniului, poetul 

realizînd şi distincţia între omul de spirit şi omul de geniu: „Om de spirit e 

care-n fundul inimei lui rîde de toţi şi de toate. Omul de geniu e cel ce 

rîde de el însuşi. De aceea, un om de geniu nu poate fi rău, pe cînd un om 

de spirit e totdeauna rău.” (Mihai Eminescu 1981: 53-526) 

 Atît Schopenhauer cît şi Eminescu împărtăşesc aceeaşi opinie 

referitoare la existenţa geniului: acesta nu este individualitate ci 

universalitate, el nu se reprezintă ci reprezintă întreaga omenire, iar 

viziunea sa este mereu una totalizatoare, de ansamblu: „Concepţia despre 

lumea exterioară devine la geniu atît de pură şi de obiectivă încît, în 

lucrurile individuale i se revelă mai mult decît lucrurile însele, i se revelă 

natura oricărei specii, ideea platoniciană a acestor lucruri, pentru că aici 

voinţa dispare complet de conştiinţă. […] În particular să vezi întotdeauna 

generalul, iată trăsătura caracteristică a geniului; omul obişnuit nu 

recunoaşte dimpotrivă niciodată în particular decît particularul însuşi.” 

(Arthur Schopenhauer 1995: 104-189). 

  Eminescu notează şi el: „De ce cînd cineva (oricine ar fi) citeşte 

biografia unui geniu cearcă a găsi, încifrează chiar trăsături ale 

individualităţii sale în acele trăsături mari ale unui bărbat însemnat. 

Fiindcă într-adevăr în fiece organism omenesc sînt potenţia coardele 

omenirii întregi. Nu vorbim de treaptă acestea sînt infinite. Poate că de 

acolo se explică plăcerea ce oamenii o găsesc în operele poeţilor – şi de 

acolo coincidenţa cea adesea uimitoare în pasage, ba în cugetări 

organice întregi a autorilor celor mari. Este acelaşi om care trăieşte în 
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toţi şi naturi inferioare cred cum că s-au plagiat unii pe alţii, pe cînd 

poate nici nu s-au citit.” (Mihai Eminescu 1981: 54).  

 Nu numai Schopenhauer face referiri la raritatea geniilor: „natura 

nu acordă superioritatea intelectuală decît unui număr foarte mic şi nu 

dăruie geniul decît ca pe cea mai rară dintre distincţii”, ci şi Eminescu, a 

cărui natură poetică meditativă cugetă asupra acestei teme : „nimănui din 

voi să nu-i abată cumva prin minte că ar fi un geniu. Căci, copiii mei, 

pămîntul nostru e mai sărac în genii, decît universul în stele fixe; şi mai 

lesne se naşte în văile nemăsurate ale haosului un nou sistem solar, decît 

pe pămînt un geniu. Homer şi  Shakespeare, Rafael, geniile în artă se 

nasc la trei, patru mii de ani. Newton şi Galilei, Kant ori Darwin, geniile 

în ştiinţă la o mie de ani, încît, nu ştiu, zău, dacă de la Adam pînă la Papa 

Leo IX au existat de toţi o duzină", remarcînd totuşi, că uneori : 

„progresul omenirii nu zace adesea în mulţimea geniilor săi – naţiuni ca 

genii mulţi şi străluciţi sînt adesea nefericite.” (Ibidem) 

 Între cei doi creatori de cultură există, în mod firesc, diferenţe 

semnificative şi  în ceea ce priveşte problemageniului. Astfel, în timp ce 

Schopenhauer dezvoltă o ierarhie internă a vocaţiei, omul de geniu fiind 

preferabil celui de talent: „Omul înzestrat cu talent posedă mai multă 

rapiditate şi mai multă justeţe în gîndire decît restul oamenilor; geniul 

dimpotrivă contemplă o altă lume decît restul oamenilor, el nu face totuşi 

decît să pătrundă mai adînc această lume oferită şi vederii celorlalţi pentru 

că reprezentarea ei este mai obiectivă, ca atare mai pură şi mai precisă în 

creierul său. […] Talentul are forţa de a crea ceea ce depăşeşte facultatea 

de producere, dar nu facultatea de percepere a celorlalţi oameni care să-l 

aprecieze. Opera geniului depăşeşte, dimpotrivă, nu numai facultatea de 

producere dar şi facultatea de percepere a celorlalţi oameni, de aceea 

ceilalţi nu-l înţeleg de la început. Talentul este arcaşul care nimereşte o 

ţintă pe care ceilalţi n-o pot atinge; geniul este cel care nimereşte o ţintă 

pe care ceilalţi nici măcar n-o pot zări, ei nu învaţă deci, decît să-l 

cunoască indirect, adică tîrziu şi chiar şi atunci ei se încred în cuvîntul 

altuia.” (Arthur Schopenhauer 1995: 186-200), Eminescu este de-a 

dreptul fermecat de omul talentat (s-ar putea spune că cei doi termeni sînt 

sinonimici) a cărui descriere se realizează metaforic: „În genere orice 

corp omenesc samănă c-o odaie, numai întrebarea ce fel de odaie, ce aer 

şi ce lumină e în ea şi ce societate găseşti. Una e o crîşmă iluminată de o 
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lumînare umilă de seu – societatea e urîtă şi comică – alta e odaia 

orînduită şi curată a unei babe, găseşti că lucrurile aici sînt puse şi 

tratate cu multă îngrijire în cutioare pentru lucruri mari, însă baba n-are 

nici un înţeles. Capul unui om de talent e ca o sală iluminată cu păreţi de 

oglinzi. De-afară vin ideile într-adevăr reci şi indiferente – dar ce 

societate, ce petrecere găsesc. La un om cu talent fondul e luminos, ei sînt 

mai mari prin cugetările proprii ce conţine capul lor, concluzia fiind că: 

Talentul e de admirat sub orice formă şi de la oricine.” (Mihai Eminescu 

1981: 339-544)   

      

    III. De gustibus... 

  

  Ce a preluat Eminescu de la Schopenhauer în materie de estetică? 

 Într-o mărturisire, Schopenhauer se destăinuia: „Recunosc faptul 

că pentru constituirea filosofiei mele, atît scrierile lui Kant, cît şi cărţile 

sfinte budiste sau Platon au fost după spectacolul viu al naturii, cele mai 

preţioase izvoare de inspiraţie.” (Apud Ion Petrovici 1937: 61).Aceleaşi 

izvoare pot caracteriza şi universul poetic (dar şi pe cel filosofic) al 

personalităţii creatoare eminesciene. 

  În primul rînd gustul pentru filosofia greacă. În volumele sale de 

filozofie, Schopenhauer comentează, analizează şi elogiază filosofii greci, 

consacrîndu-le pagini întregi şi chiar capitole. Cel mai des citaţi sînt 

Platon, Socrate şi  Aristotel, care este văzut, „spre marele său avantaj, 

contrastînd cu filosofii moderni, aceasta fiind latura cea mai 

strălucitoare.”(Arthur Schopenhauer 1995: 151) a  sistemului său. 

Eminescu, în caietele sale, vorbeşte şi el foarte mult despre cei trei filosofi 

greci, teoretizînd: „Plato şi Aristotel şi scriptele lor nu sînt produceri 

spontanee, neprecese de-o întreagă mişcare pe acest teren ci din contră 

ei sînt pietrele de-ncheiare a unei întregi culturi publicistice, a unei 

literaturi întregi.” (Mihai Eminescu 1981: 165). 

 Eminescu face  şi o comparaţie între filosofia lui Schopenhauer şi 

cea a lui Platon. Analogia este succintă şi ambiguă, dar demonstrează că 

Eminescu citise cu mare atenţie filosofia schopenhaueriană şi observase 

pertinent modul în care este tratată şi discutată filosofia platoniciană de 

către autorul german: „Schopenhauer. Intuiţiunea curată. Interesul, 

egoismul naturei omeneşti. Primirea unei cunoştinţe lipsite de stimul este 
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o ficţiune. Este corespunderea unei trebuinţe. Trecerea de la o stare ce 

nu-i suficientă la alta suficientă. Schopenhauer a avizat la Plato. Forma 

fundamentală. Nu are a face nimic cu voinţa, cu nisuirea. Tipuri a 

perfecţiunii. Norma pentru realitate pe care ea n-o împle niciodată.” 

(Ibidem: 89) 

 S-a vorbit mult de respingerea şi denigrarea filosofiei hegeliene de 

către Eminescu, care, influenţat în mod absolut de Schopenhauer (se 

cunoaşte polemica dintre Hegel şi filosoful idealist german), nu ar fi dorit 

să recunoască şi aprecieze valoarea filosofiei hegeliene. Este foarte 

adevărat faptul că Eminescu se exprima ironic, chiar sarcastic atunci cînd 

vorbea despre filosoful materialist german (îl desemna cu formula Hegel 

negă-l).  Schopenhauer îşi caracteriza conaţionalul în cele mai sumbre 

culori, folosind o serie de calificări negative la adresa sa şi a filosofiei pe 

care acesta o promova, considerată pseudofilosofie, opiniile care 

caracterizau societatea filosofică din acea vreme fiind „o consecinţă a 

platitudinii, vulgarităţii şi ignoranţei datorate influenţei lui Hegel care era 

posesorul unei minţi comune.” (Ibidem) 

 Eminescu se distanţează de aprecierile schopenhaueriene negative 

asupra lui Hegel, şi îi recunoaşte acestuia meritul în ceea ce priveşte 

filosofia dreptului: „În filosofia dreptului Hegel i-a dat dreptului naturii 

lovitura de moarte. El a exprimat o idee care nu numai că e fundamental 

adevărată, dar e şi adîncă.” (Mihai Eminescu 1981: 216) 

 Gustul pentru filosofia Indiei pare însă să-l fi marcat puternic pe 

Eminescu.El a descoperit Orientul, şi în special budismul şi 

brahmanismul, prin intermediul lui Schopenhauer, care este de-a dreptul  

fascinat de această nouă cultură pe care o exaltă şi de care se simte 

puternic atras ca de un miraj (filosoful german realizează chiar şi 

etimologia cuvîntului Nirvana, citează din Bhagavat-Gita sau reproduce 

proverbe indiene: „Şi cel mai mic bob de orez îşi are umbra lui”). Tat 

twam asi pare a fi cuvîntul indic preferat cu predilecţie de Schopenhauer, 

dar şi titlul unei poezii a lui Eminescu. Poetul român îl evocă pe Brahma 

pentru a ilustra eternitatea dăinuirii acestuia, pe care nimeni nu o 

cunoaşte, văzut ca posedînd o baghetă (este posibil ca poetul să se fi 

gîndit şi la jocul de cuvinte baghetă - Brahma) care să provoace reacţii 

emoţionale (întocmai ca zînele din poveşti): „dar anii lui Brahma sînt 
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nenumăraţi […] unii roşesc la atingerea cu bagheta lui Brahma” (Ibidem: 

281-283).  

 Un fiziolog asupra căruia se opresc cei doi autori este Flourens, 

care pare a fi analizat în detaliu de către Schopenhauer, acesta apreciindu-

l dar, în acelaşi timp reproşîndu-i empirismul exagerat. „Flourens este 

incontestabil un om de mare merit, dar l-a dobîndit în principal pe calea 

cercetărilor experimentale. Or nu experienţele, ci reflecţia şi pătrunderea 

ne pot pune pe drumul adevărurilor celor mai importante.” (Arthur 

Schopenhauer 1995: 80) 

  În variantă eminesciană, notaţiile sînt mult mai lapidare şi 

concentrate, ilustrînd deficienţele teoriilor cercetătorului: „Un fiziolog, 

Flourens, „Psihologia comparativă”, „Instinct şi geniu”. Reglatorul 

însemnat al raporturilor între creierul mare şi apercepţiunile. Este o 

cărticică mică. Empiric deşi superficial. Psihologia este un semn al 

decadenţei filosofice.” (Mihai Eminescu 1981: 94) 

 Un alt punct comun al esteticii este cel al preferinţelor literare. 

Schopenhauer stabileşte o ierarhie a genurilor literare: cîntec, baladă, 

idilă, roman, epopee, dramă – genul cel mai obiectiv şi, deci, cel mai sus 

plasat ierarhic, realizînd distincţia între poeţii de prim rang - Shakespeare, 

Goethe - şi cei de rang secund – Byron, văzut ca un narcisist extrem (Cf. 

René Wellek 1974: 301). 

 Eminescu se poate să fi preluat de la Schopenhauer (sau cel puţin 

să-l fi intensificat) atît gustul pentru literatura shakesperiană (din care va 

şi traduce, autorului englez dedicîndu-i şi o serie de articole), cît şi pentru 

scrierile lui Goethe (Eminescu plănuind să traducă drama acestuia 

Torquato Tasso, din care se păstrează fragmente în manuscrise). Cei doi 

reprezentanţi ai literaturii sînt consideraţi adevărate genii, înţelegerea 

operelor lor presupunînd mai întîi o anumită iniţiere.  

 Observînd stilul enciclopedic al scrierilor filosofice 

schopenhaueriene (pentru că la filosoful german găsim un adevărat 

„bazar al culturii universale‖, în paginile aceluiaşi capitol coexistînd 

observaţii istorice, comentarii despre ştiinţele exacte precum matematica, 

biologia, fizica, algebra, chimia; notaţii geografice sau comentarii despre 

metafizica muzicii, estetica poeziei sau cea a arhitecturii) este posibil ca 

Eminescu să fi admirat şi dorit să reproducă acest stil în însemnările din 

caietele sale, cu singura deosebire că la el aceste notaţii sînt disparate 
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nealcătuind o unitate omogenă aşa cum se întîmplă la filosoful german. 

Diferenţa dintre cei doi autori este dată şi de finalitatea însemnărilor: pe 

cînd Schopenhauer era perfect conştient de opera sa şi a alcătuit-o cu 

scopul de a o lăsa testament generaţiilor viitoare, Eminescu nu şi-a 

imaginat că manuscrisele sale vor fi vreodată publicate; de aceea, 

însemnările sale au un caracter intim pronunţat.  

 Concluzia prezentului studiu este aceea că atît Schopenhauer cît şi 

Eminescu îşi dovedesc pe deplin personalitatea de autori-creatori de 

cultură, iar moştenirea universală pe care cei doi au lăsat-o se datorează în 

primul rînd erudiţiei lor (autorul german şi cel român cunoşteau limbile 

greacă, latină, engleză, franceză – Eminescu ştiind foarte bine şi limba 

germană).   
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