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PROF. DR. ELVIRA SOROHAN 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza‖, Iaşi 

Visul nemuririi în cugetarea eminesciană 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor 

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” 

 

Cu invocarea prea cunoscutelor versuri din Oda lui Horaţiu:  „Non 

omnis moriar multaque pars mei/ Vitabit  Libitinam‖ ( Nu voi muri de tot  

şi o parte din mine  va ocoli moartea ), prevenim, oarecum, asupra 

finalităţii demersului ce urmează. 

Astăzi, cînd ideea nemuririi nu mai frămîntă decît mintea vreunui 

savant izolat şi aproape deloc nu mai colorează imaginaţia poeţilor, 

rămînînd doar o speranţă secretă a fiinţelor raţional – sensibile, spiritului 

interogativ nu-i mai rămîne decît o avalanşă de întrebări tulburătoare. A 

fost şi este nemurirea un mit străvechi, o doctrină mistică, o simplă 

credinţă, o aspiraţie metafizică de ordin filosofic sau un fantasmatic vis 

de poet  genial, cum a fost Eminescu? Dacă e din toate acestea cîte ceva, 

cu diferenţă de grad, atunci trebuie să ne intereseze rădăcina gîndului 

poetic, de unde vine încurajarea de a stărui în ideea ce menţine spiritul 

poetului în tensiune căutătoare. „Sîntem prea obligaţi faţă de geniul lui‖, 

cum spunea Cioran despre Eminescu, ca să nu vorbim şi despre acest 

subiect, spunem noi. Pulsaţiile gîndirii sale ating o înălţime aproape 

imaterială. Zborul spiritual întruchipat în Hyperion, cel de esenţă 

demiurgică, nemuritoare, exprimă cel dintîi şi foarte pregnant aspiraţia 

eternităţii. El face parte dintre „entităţile celeste primordiale‖, cum îl situa 

şi Ion P. Culianu, entităţi neatinse de moarte şi de căderea în timp. 

Eternitatea îi este consubstanţială. Lăsată să trăiască, pînă la noi, prin 

puterea cuvîntului scris, filosofarea poetică pe tema imortalităţii este, la 

Eminescu, o formă de lirism absolut. Scena cosmică a zborului şi dialogul 

cu Demiurgos sînt scrise cu un elan vital  ce transcende limitele, într-un 

moment de inspiraţie acută, cînd  ego-ul  îşi suspendă total legăturile cu 

realitatea. Este trăită astfel experienţa pur spirituală a eternităţii, moment 

paroxistic, extatic, al imaginativului. Literatură se va zice, însă asta 
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salvează poetul de tirania temporalităţii. Pe Eminescu nu-l consacră 

numai Somnoroase păsărele sau  Lacul, cum insinuează unii, ci mult mai 

mult Odă în metru antic, Rugăciunea unui dac, La steaua, Glossa, 

Luceafărul, Melancolie, Scrisorile  şi multe altele, cum ar fi E împărţită 

omenirea: „E împărţită omenirea/ În cei ce vor şi cei ce ştiu./ În cei dintîi 

trăieşte firea,/ Ceilalţi o cumpănesc şi-o scriu...‖ E cuprins aici un adevăr 

mai actual ca oricînd, de vreme ce trăim în zodia celor ce vor, nu a celor 

ce ştiu. 

La Eminescu ideea nemuririi nu apare din neant (ex nihilo, nihil), 

ea se naşte la intersecţia mai multor mituri şi credinţe, spre a susţine o 

aspiraţie personală, preexistentă acumulărilor culturale, menită să 

spulbere teama de moarte a fiinţei conştiente de finitudinea ei. Tocmai  

conştiinţa clară a destinului  îi lipsea, la început,  lui Ghilgameş, cel mai 

vechi căutător al reţetei nemuririi. Era rege babilonian în vechiul Sumer şi 

se credea nemuritor, pînă cînd îi moare prietenul, Enkidu. Capătă brusc 

conştiinţa acută a morţii definitive şi pleacă în căutarea strămoşului 

Utnapiştim, cel hărăzit veşniciei de zei. Acesta îi dă planta vieţii eterne în 

trup şi suflet, însă Ghilgameş o pierde în luptă şi rămîne copleşit de 

tristeţea că destinul uman stă în puterea zeilor. Epopeea simplei căutări îl 

face nemuritor spiritual, iar poema lui este începutul literaturii genului. 

Întoarcerea la rădăcini nu-l face pe Eminescu sclavul influenţelor, 

dimpotrivă, relevă cît de fecund este terenul minţii pe care s-au semănat 

seminţele vechi, germeni pe un cîmp imaginativ dăruit cu toate libertăţile 

visului. Paradoxală formă de optimism a unui  mare sceptic care profesa 

îndoiala şi relativismul. 

Filosofia greacă  îmbogăţeşte şi ramifică tradiţia esenţelor eterne. 

Este timpul în care apare „omul teoretic‖, filosoful, cel care dezvoltă şi 

convinge pe alţii că are întemeiere în spirit concepţia orfică a imortalităţii 

sufletului. Aristotel, în De anima, se ocupase de pneuma universală. Însă, 

înaintea lui, Platon îşi construise cel puţin două dialoguri (Phaidon şi 

Timaios) pe principiul imortalităţii sufletului uman. Sufletul este un arhé . 

Sufletul şi trupul sînt perechi contrarii, cum viaţa şi moartea. Socrate, 

maestrul lui Platon şi personaj în dialogurile acestuia este un 

orpheotelestos, un iniţiator în teoria transcendenţei sufletului care 

aparţine nu materiei, ci cosmosului. Este aceasta ideea cea mai 

încurajatoare pentru Eminescu, ca şi teoria socratică a „valorii omului 

singular‖, ale cărui facultăţi spirituale dau viaţă culturii unui întreg popor. 
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Socrate însuşi a fost pentru Eminescu „podoaba spiritului elin‖. 

Gînditorul grec nu mai este, precum Ghilgameş, un căutător de reţete, el e 

convins că moartea trupului nu înseamnă şi moartea sufletului. Aceasta 

este axioma de la care pleacă dezbaterea socratică şi seamănă în mintea 

discipolilor încrederea în nemurirea sufletului care se  reîncarnează, 

renaşte într-un alt trup, după afinităţi, sufletul fiind principiul vital. De 

aici reamintirea, anamneza, ca reminiscenţă a ceva ce sufletul a 

contemplat într-o altă viaţă. Întrucît teoria socratică a imortalităţii renaşte, 

ca idee canonică, în forme adecvate, în secole succesive de literatură, la 

Shakespeare (vezi Furtuna), în romantismul european, şi ca idee 

obsedantă la Eminescu, mai amintim cîteva detalii relevante. Din 

structura tripartită a sufletului (intelectivă, afectivă, instinctuală), Socrate 

separă partea intelectivă, de cunoaştere, spre a ajunge la un alt tip de 

cunoaştere decît cel realizat prin simţuri, cel dobîndit prin „gîndire pură‖. 

Ne apropiem şi mai mult de cugetarea lui Eminescu dacă amintim că 

filosoful antic atrage atenţia, pro domo sua, cum şi la poetul român e 

valabil, că acest tip de cunoaştere cu sufletul retras în sine, ca principiu 

etern, eliberat de materie, este privilegiul dat doar minţilor filosofice. 

Numai astfel de minţi îşi apropie trecerea în moarte fără teamă de ea. 

Dialogînd în ziua cînd i se impunea să bea paharul cu extractul de cucută, 

Socrate mai spunea că, iniţiaţi şi purificaţi prin gîndire, filosofii vor 

sălăşlui împreună cu zeii. Acolo sufletul fiinţează „şi îşi păstrează cumva 

puterea de a făptui şi gîndi‖, nevăzut fiind şi „frumos în sine‖ (traducerea, 

Petru Creţia). Sufletul este necompus, încît este indestructibil, el este 

armonie. De aceea e asemănat cu sunetul lirei. Corpul lirei este vizibil, 

dar sunetul nu se vede. „Armonia subzistă, ea nu piere odată cu lira‖. Ca 

şi ideile, care la Platon, cum reţine Eminescu, sînt „modele 

suprasensibile‖, umbre  eterne a tot ce e trecător, şi sufletele sînt la fel în 

raport cu ceea ce este corporalitatea. E sugerat metaforic acel ceva ce 

stăruie dincolo de lucrul palpabil, ceva ce depăşeşte natura. Sufletul ne 

apare  astfel ca principiu suprem, metafizic, veşnic neschimbat, aproape 

deopotrivă  cu divinul. „Sufletul, spune Socrate, seamănă cît se poate de 

mult cu ceea ce este divin, nemuritor, inteligibil, cu o unică Formă, 

indisolubil şi  mereu neschimbător  în  identitatea cu sine‖, opus trupului 

care nu are nici unul  dintre aceste atribute. 

După ce şi-a  „descîntat‖  discipolii, eliberîndu-i de teama de 

moarte, iar ei recunoscînd  că nu vor fi niciodată „descîntători minunaţi‖ 
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ca el, Socrate, el însuşi eliberat de spaima morţii, îi spune lui Criton: „tu 

să fii voios, să-ţi spui că nu pe mine mă îngropi, ci numai trupul meu‖. Şi 

i-a mai spus ceva ce a dat bătaie de cap hermeneuţilor dintotdeauna: 

„Criton, îi sînt dator lui Asclepios un cocoş, vă rog să nu uitaţi să i-l daţi‖. 

(Asclepios – alias  Esculap – era la greci nu numai zeul medicinei, dar şi 

al  resuscitării morţilor, fapt pentru care Zeus l-a pedepsit. Cocoşul e 

vestitorul zorilor şi simbol al învierii.) De aceea, formula datoriei faţă de 

Asclepios poate fi o ironie aruncată demistificator asupra întregii 

dezbateri şi o enigmă în calea filosofilor. Dar, să păstrăm sensul 

dialogului prin care Socrate a învăţat să moară, pentru ca noi astăzi să-i 

invocăm gîndirea nemuritoare, viaţa eternă a spiritului său, ironic sau nu. 

O largă paranteză, nu fără legătură cu preocuparea  lui Eminescu 

în problemă, încă se mai poate  deschide cu afirmaţii în care se recunosc 

urmele gîndiri teoretice a lui Platon, şi, prin acesta a lui Pitagora, cel care 

a plătit un considerabil tribut  concepţiei indiene şi egiptene despre 

imortalitate. Ideea trece prin gîndirea umanistă europeană a unui Spinoza, 

de exemplu, care vorbea despre sentimentul că esenţa noastră este eternă, 

indestructibilă. Cînd plasează Etica lui Spinoza ca parte a psihologiei, 

Eminescu ne lasă să înţelegem că asimilase mult din teoria filosofului 

flamand despre intelect ca sediu al sentimentelor şi despre sufletul care se 

gîndeşte pe sine, ca esenţă, sub aspectul veşniciei. Pînă la Eminescu, 

aceste idei au fost dezbătute în filosofia germană de la finele veacului 

luminilor şi din prima jumătate  a secolului al XIX-lea ( Kant, 

Schopenhauer ), la şcoala cărora învăţase poetul nostru. Însă, uşor se 

constată, cel puţin în problema acum discutată, că pe fondul ideilor 

platoniciene despre nemurirea sufletului, poetul nostru grefează  teoria 

kantiană a intuiţiei  şi „psihologiei raţionale‖, spre a-şi întemeia propria 

teorie. 

În varii secvenţe meditative rămase în  manuscrise, Eminescu  se 

întoarce, mai  întîi, la ideea apriorismului, a reminiscenţelor, idee lansată 

în dialogurile lui Platon, „coadaptată‖, cum spune el, în medii consecutive 

ale inteligenţei umane. Este o sursă pentru  viitorul filosofiei. În 

manuscrisul 2270 reproduce un masiv fragment din Alcibiade, ca model 

de gîndire dialectică. Încă din 1873 îşi însuşea filosofia platoniciană 

asupra ideii ca prototip, ca „formă intuitivă‖, înţelegînd că în ea este 

izvorul fanteziei. „Ce-i fantasia – se întreabă el –  în special fantasia 

creatoare?  Ea este o putere formatorie cu privire la idei‖. Catehismul 
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gîndirii eminesciene nu se rezumă  însă la filosofia greacă. În componenţă  

intră concepte  străvechi indiene şi egiptene. Suficient uzate de studii 

comparatiste  sînt şi reminiscenţele filosofiei schopenhaueriene. 

Strîns legat de subiectul nostru, s-ar preta la o analiză numai ceea 

ce reţine Eminescu din  Lumea ca voinţă şi reprezentare, despre naştere şi 

moarte, cei doi poli ai fenomenului vieţii, despre natura nemuritoare care, 

în fond, este omul şi voinţa lui de viaţă. „Înaintea morţii mele, moartea 

dragostei de viaţă‖, spunea repetat poetul. De asemenea, s-ar putea insista 

pe ideea de metempsihoză, ca „renaştere sub forme mai perfecte‖, după 

concepţia brahmanică. Numai conştiinţa morţii a determinat fiinţa 

raţională, şi mai ales pe geniile ei, să caute soluţia persistenţei esenţei prin 

palingenezie. La o lectură atentă  a cărţii lui Schopenhauer, care  îi citează 

copios pe cei vechi, se poate crede că, adesea, filosoful german  n-a făcut 

decît să-l incite pe Eminescu să se întoarcă direct la  filosofia antică, 

întemeietoare în problemă. 

Nu în cele din urmă, un element important al acestui catehism al 

poetului este filosofia kantiană, un curs sui generis de „gimnastică a 

minţii‖, ştiind că Eminescu a tradus o bună parte din Critica  raţiunii 

pure. Prin acest exerciţiu mărturiseşte el că a descoperit eternitatea cu 

multiplele ei feţe. Se poate presupune că la fel de bine a cunoscut şi 

Prolegomenele, o versiune simplificată, care rezumă  explicativ  tratatul 

anterior. Plecînd de aici,  Eminescu a filosofat poetic, despărţindu-se 

uneori radical de filosof, lăsînd libere facultăţile fantasmatice, ale unui 

mare melancolic, facultăţi asupra cărora slăbeşte cenzura raţiunii. Se 

activează şi se antrenează ascensiv speranţa  germinativă, dorinţa şi visul 

creator de participare la etern. Iar „experienţa eternităţii – spunea Cioran 

– depinde de intensitatea trăirii subiective‖. Cum primul observa 

Călinescu şi după el alţii, Eminescu pleacă de la Kant îmbogăţit cu 

noţiunea de intelectus archetypus etern. Arhé  fiind principiul de bază ce 

nu cunoaşte finitudinea. Cu interes major este asociată teoria metafizicii. 

La întrebarea kantiană din  Prolegomene : „Este metafizica în genere 

posibilă? şi care este obiectul ei?‖, cel puţin în legătură cu  „nemurirea 

sufletului‖, poetul  artist  se desparte de filosoful neîncrezător. Şi în 

Critica raţiunii practice, Kant lua  „nemurirea  sufletului ca postulat al 

raţiunii pure practice‖, ce nu putea fi demonstrat logic.  Dar tot filosoful, 

în Puterea de judecată, recunoaşte arta, şi nu ştiinţa, drept domeniul de 

manifestare  a geniului. De astă dată poetul nu se mai desparte de filosof. 
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Ba chiar îl îngînă cînd rosteşte propoziţia: „Geniul ? – A doua creaţiune a 

lumii prin artă‖. Deci, artistul poate neglija logica impusă filosofului ca 

om de ştiinţă. Şi cu asta intrăm pe teritoriul metafizicii, prielnic 

imaginaţiei poetice. Metafizica, ce „ nu e făcută pentru capetele de rînd‖, 

cum spune Eminescu, este, după Kant, o „cunoaştere filosofică pură‖. 

Sursele ei „ nu pot fi empirice‖, e o dorinţă de cunoaştere ce 

transgresează limitele  experienţei,  este  „o cunoaştere a priori, izvorîtă 

din  intelectul  pur, din raţiunea pură‖. Am ajuns cu asta,  spuneam, pe 

terenul metafizicii, unde va ancora imaginaţia  poetică  eminesciană,  ca 

aventură a spiritului în stare să viseze la  esenţa sa divină, eternă. 

Cultura filosofică şi intuiţia subiectivă se unesc în geneza ideii de 

nemurire, aşa cum apare ea la Eminescu. Încurajat de idei  sublimate în 

principal din Platon şi Kant, Eminescu  înaintează intuitiv, pe cale 

sensibilă, respectînd principiul contradicţiei, în raportarea trecătorului la 

eternul, la transcendenţa esenţei. Şi o realizează mai curînd poetic decît 

filosofic, urmînd „legea fundamentală a minţii sale‖.  Se apără preventiv  

notînd, nu fără o undă de umor (ms. 2306), că „nu este  menirea  

filosofiei‖  de a se ocupa de „nemurirea sufletului‖, din care ar face „ 

tabula  rasa‖. Şi se gîndeşte, fără îndoială, numai la Kant, la concluzia 

acestuia că „permanenţa sufletului nu poate fi demonstrată  decît în 

timpul vieţii‖. Că în problema persistenţei metafizice a sufletului  

Eminescu se desparte de  filosoful de la  Königsberg, o dovadă în plus 

este  opinia acestuia din urmă despre metafizică,  înţeleasă ca ştiinţă a 

transcendentului  şi care  „se bazează pe iluzii ale raţiunii‖, fără să ofere  

certitudini. În raport cu criticismul filosofic, spune  Kant, „metafizica este 

cum alchimia faţă cu chimia, sau cum astrologia faţă cu astronomia‖. 

Poetul însă nu descurajează în ideea lui. Şi asta pentru că, în schimb, şi 

autorul  Prolegomenelor credea în permanenţa substanţei, existentă în 

sine şi prin sine. Să ţinem seama că metafizicienii de după Kant au gîndit 

„ conceptul de suflet‖ ca substanţă şi au tras concluzia persistenţei 

necesare a acestuia după moartea omului. Conceptul de „substanţă‖, la 

Eminescu, după manuscrise, are multiple înţelesuri. Între altele, în 

maniera lui de a privi lumea intuitiv, substanţă e şi spiritul, monadă 

eternă. Astfel înţelegînd lucrurile, constatăm că preocuparea poetului 

pentru permanenţa entităţii spirituale nu este simplă operă a gîndirii 

inspirate, certitudine subiectivă a inteligenţei afective, fără nici o restricţie 

logică. Stăruinţa în idee are o noimă mult mai adîncă decît banalul confort 
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psihologic. Poetul tatonează ideea mai întîi teoretic. În zeci de fraze 

răzleţe lăsate în manuscrise, meditează pe tema cugetării intuitive asupra 

celor eterne, înainte de a le prelucra într-o  încercare de dialog filosofic  

(Archaeus). Abia după aceea o îmbracă literar în poemul geniului 

nemuritor hotărît de ordinea divină (Luceafărul),  sau într-o proză pe 

tema migraţiei sufletului nemuritor (Avatarii faraonului Tlà).  

Dialectic gîndind, pentru Eminescu eternitatea esenţei este 

ascunsă în fiinţa individuală trecătoare (ms. 2264). Ca o străfulgerare de 

moment, de adîncime meditativă infinită, pare propoziţia rătăcită într-o 

încercare de demonstraţie matematică raportînd pe X la infinit: „ Ideea 

mea vizionară despre nemurirea sufletului‖. Sublinia astfel conţinutul 

proiectiv, deci vizionar al ideii. Este „eternitatea ascunsă în fiinţa 

trecătoare‖, spune el, dar etern este şi egoismul, eternă este şi moartea şi 

trecerea, ca şi reînvierea spiritului. Una dintre cugetările poetului este 

reprodusă integral şi interpretată de Călinescu în capitolul „Individul 

metafizic şi nemurirea‖ (Opera lui M .Eminescu). Hermeneutul observa 

cu sagacitate esenţialul şi anume că, pentru poet, „ posibilitate şi existenţă 

sînt  identice‖. Să recitim direct cugetarea din ms. 2287, din care se 

deduce postulatul: „Este  nu numai verosimil, ci sigur că moartea 

desăvîrşită a intelectului nostru aflîndu-se faţă cu posibilitatea infinită a 

eternităţii, după un interval nemăsurabil de lung, dar a cărui lungime e 

indiferentă, va reapărea iarăşi cu aceleaşi funcţiuni şi sub aceleaşi 

condiţii, şi-n aceasta consistă – nemurirea sa‖. Detaliile analitice ale 

cugetării privind numărul formelor omeneşti acopăr cîteva pagini, dar ele 

depăşesc nu înţelegerea noastră, cît interesul imediat de a privi sintetic 

problema. În acest manuscris este esenţa cugetării poetului despre 

posibilitatea reîncarnării spiritului, ca regenerare ciclică, dramatizată în 

Archaeus, o  proză romantică în două personaje, filosoful şi neofitul, care 

e şi povestitorul, ambii angajaţi într-o particulară maieutică. 

Preliminariile avansează în formulări diverse ideea că lumea în sine e de 

nepătruns, că ceea ce vedem nu e decît rezultatul minţii şi cugetării 

noastre. Tema dezvoltată în dialog trece prin infinitatea timpului şi 

nemărginirea spaţiului, spre a ajunge la archaeus, care este esenţa eternă 

şi „etern este tot ce este întotdeauna de faţă‖. Archaeus este netemporal. 

Oamenii sînt diverşi, destinul lor la fel şi totuşi, „fiinţa în om e 

nemuritoare. E unul şi acelaşi punctum saliens, care apare  în mii de 

oameni, dezbrăcat de timp şi spaţiu…‖, spune gînditorul. Esenţa e 
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transferabilă, iar călătoria ei e veşnică. „În fiecare om se încearcă spiritul 

universului… – spune iniţiatul – Oamenii sînt probleme ce şi le pune 

spiritul universului, vieţile lor: încercări de dezlegare‖ a ceea ce este 

goana după necunoscut. Interesant de reţinut că teoria esenţei umane 

nemuritoare, dezvoltată în acest dialog filosofant, datează  din 1875, iar 

exemplificarea ei literară, Avatarii faraonului Tlà, complicată cu umbra 

lui Faust şi cu alte concepţii evident romantice, fusese scrisă înainte, în 

preajma lui 1870. Avem în această proză proba literară a transcendenţei 

sufletului dar şi a cugetării. Faraonul Tlà era un gînditor, avea „capul greu 

de cugetări‖ atunci cînd a intrat în piramidă, căutînd eternitatea esenţei 

umane, omul nefiind pentru el decît „o umbră prin care pulberea trece‖. 

Închide după sine porţile lumii pentru ca, în singurătate absolută, s-o  

invoce pe Isis îndurerata zeiţă care, între altele, patrona cultul misterelor 

vieţii şi morţii. Consecutiv, fiecare personaj renăscut din esenţa 

faraonului mort lîngă trupul neînsufleţit al soţiei, păstrează reminiscenţe 

din vieţile anterioare. Ideea esenţială, interesantă pentru demersul nostru, 

stă în propoziţia despre opera geniului ce-i eternizează numele. Acesta 

este de fapt punctum saliens, punctul nodal, nexus – ul obsesiei 

eminesciene. Rămîne sau nu ceva din opera minţii sale, e întrebarea de 

subtext. Spiritul, ca sistem de gîndire, e partea ideală a fiinţei ce 

alimentează această trăire subiectivă, prevalentă asupra altora. Ideea 

nemuririi, repetat şi în varii forme îmbrăcată, exorcizează disperarea 

generată de conştiinţa  finitudinii. „Căci posibilitatea de a  exista în faţa 

veşniciei e  certitudinea de a exista‖, meditează Eminescu, presimţind 

permanenţa cugetărilor sale asupra multiplelor forme ale vieţii materiale 

şi spirituale. De cîte ori nu-l cităm astăzi ? Gînditorul purificat prin 

gîndire, eliberat de materie, asemenea prototipului socratic, e de esenţă 

metafizică, el stă sub specie aeternitatis, ca şi divinul. Sub presiunea 

vremurilor spiritul lui e incoruptibil. Aceasta e condiţia imortalităţii 

spiritului. Intrarea în eternitate nu poate fi înţeleasă decît ca transcendere 

a temporalului, o teribilă luptă cu timpul. Numai spiritele alese au acces 

la contemplarea extatică a eternităţii. Eminescu a fost unul dintre aceste 

spirite. Posibilitatea nemuririi a fost o rază de optimism în marea de 

scepticism a operei sale, o consolare metafizică, un răspuns la contingent, 

o formă metaforică de a conjura destinul să nu şteargă urmele gîndirii sale 

atît de cuprinzătoare. Ceea ce se percepe prin simţuri e trecător, pe cînd 

spiritul pătrunde în esenţa lucrurilor, contaminîndu-se de eternitatea 
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esenţei. Intuiţiile cugetului sînt superioare  a tot ce este empiric, sînt 

exerciţii de nemurire. Seducătoare în sine, ca variantă a dorului, aspiraţia 

spre nemurire e, în esenţa ei, tragică şi exprimă lupta fiinţei de a-şi depăşi 

condiţia. Forma poetică supremă a dorului de absolut e  n versurile 

ascensiunii lui Hyperion spre eternitatea creatorului, cel fără timp şi loc: 

„El zboară, gînd purtat de dor,/ Pîn’ piere totul, totul;/ … Nu e  nimic şi 

totuşi e/ O sete care-l soarbe,/ E un adînc asemene/ Uitării celei oarbe‖. 

Acolo, în zona increatului, se confirmă substanţa eternă a fiinţei lui: „Tu 

eşti din forma  cea dintîi,/ Eşti veşnică minune‖, îi spune Demiurgul. 

Concept străvechi şi nemuritor fiind posibilitatea imortalităţii, tocmai de 

aceea a şi fost considerat un concept canonic, redus fiind la permanenţa 

entităţii spirituale. Chiar dacă în forma poeziei Eminescu nu mai 

păstrează sceptrul infailibilităţii, în substanţa de idei el ne face canonul 

valoric. Fără exagerare, o interpretare asumată, dată de Harold  Bloom 

locului lui Shakespeare în literatura  europeană, poate fi extrapolată în 

cazul lui Eminescu, văzut în interiorul fenomenului literar românesc. 

Sintetic spus, „înaintaşii şi urmaşii se definesc prin el‖. Odată cu exegetul 

englez amintit, apărător al nemuririi spiritului shakespearean, tot prin 

extrapolare la permanenţa gîndirii poetului român,  putem spune, la rîndul 

nostru, că „Şcoala resentimentului va eşua pe stînca supremaţiei‖ lui 

Eminescu.  Pentru el „vremea nu vremuieşte‖, cum spune în încheierea 

basmului Făt – frumos  din lacrimă. După toate acestea şi încă altele ce n-

au fost spuse, înţelegem mai bine noima versului horaţian: „Non omnis 

moriar…‖. Esenţa spirituală a operei majore a poetului nostru este, încă, 

ocolită de moarte  şi va fi tot atîta timp cît în lumea noastră spiritul va mai 

avea rost. 
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DANA ADELINA FILAROPOL 

Master I, Cluj-Napoca 

Titlu aparent plictisitor: 

Modelul idilic eminescian 

Incipit aparent banal: despre Eminescu s-a scris mult. 

Atît de mult încît numeroşi dintre cititorii săi cu greu se mai pot 

raporta la operă evitînd clişeele „nepereche‖ ce orbitează în jurul figurii 

Luceafărului Poeziei Româneşti – Poet veşnic îndrăgostit, veşnic atras de 

lumea măruntă a „chipurilor de lut‖, veşnic dezamăgit de ea, veşnic 

neînţeles, prin urmare, veşnic suferind. Ignorînd faptul că această optică 

îngustă cuprinde în mare parte numai dimensiunea erotică a poeziei 

eminesciene, ceea ce este cu adevărat de condamnat e că însuşi punctul 

său de focalizare se dovedeşte a fi, de cele mai multe ori, neriguros 

cercetat, deci, superficial tratat. Iar astfel, în locul originalităţii operei, 

învinge stereotipia discursului critic. Spre exemplu, dacă acceptăm că 

există o bogată critică literară interesată de idilele eminesciene, 

investigînd domeniul vom observa că o imprecisă definire a termenului 

„idilă‖ face ca demersul criticilor să fie unul pur descriptiv; astfel că, în 

mod paradoxal, adevărata originalitate a idilelor scrise de Eminescu este 

adeseori trecută cu vederea.   

Ioana Em. Petrescu, în Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti şi 

în Eminescu – modele cosmologice şi viziune poetică, abordează idilele 

eminesciene pornind de la filonul lor central: sentimentul erotic şi 

omniprezenţa naturii, filon urmărit în întregul mecanism de creaţie al 

poetului. Într-adevăr, cititorul reţine caracteristicile idilelor eminesciene 

(scenariu epic, spaţiu, timp, protagonişti etc.) însă fără a aprecia pe deplin 

–sau conştientizînd prea puţin – depărtarea autorului ori fidelitatea lui faţă 

de schemele idilice consacrate din literatura română sau cea universală. În 

esenţă, Ioana Em. Petrescu, şi nu numai, îşi formulează şi dezvoltă cu 

succes anumite ipoteze bazate pe opera eminesciană, omiţînd să precizeze 

chiar natura lor. Revenind la problematica termenului „idilă‖ ajungem, 

astfel, la problematizarea unui concept. 
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Intrigă aparent inutilă: c’est quoi l’idylle?  

Conform dicţionarelor explicative, neologice sau de termeni 

literari româneşti, idila este definită drept „specie de poezie pastorală‖ 

(DTL ‘76), „specie de poezie lirică şi erotică din sfera poeziei bucolice‖ 

(DEX ‘98), „specie a liricii peisagiste şi erotice‖ (MDN 2000), „bucolică‖ 

(Sinonime ‘02), „specie poetică de dimensiuni reduse cu subiect pastoral 

şi amoros‖ (NODEX ‘02) [s. n.] care prezintă în chip idealizat o imagine a 

vieţii rustice. Însă, după cum bine observă Ioana Em. Petrescu, „idila 

eminesciană se dispensează de convenţia pastorală (care ar însemna un 

schiţat cadru «social»)‖, iar atunci cînd atinge aspecte care ţin de lumea 

păstorilor, de viaţa oamenilor de la ţară, o face numai pentru a le integra 

unor „scheme mitice subiacente‖
1
 (Ioana Em. Petrescu, 2000: 165). 

Încălcînd unul dintre fundamentele idilei cerute prin definiţie, deducem 

că Eminescu nu operează cu aceasta ca specie. Iar dacă poetul nu îşi 

construieşte lirica după coordonatele restrictive ale unei specii, 

presupunem că acceptă cerinţele mai flexibile ale unei categorii, aceea a 

idilicului. Însă în această logică a criticii există două incongruenţe. Pe de-

o parte, caracterul „rustic-idealizat al unei opere literare sau al unei 

literaturi‖ (DEX ‘98) nu poate fi separat de nuanţa peiorativă care se 

ataşează, de regulă, acestei prezentări „romanţios sentimentale [...] a 

materiei unei opere literare‖ (DTL ‘76), or, la Eminescu, aparenta 

naivitate a idilelor nu stînjeneşte cititorul. Pe de altă parte, „într-un sens 

mai larg, spiritul idilic poate fi opus celui elegiac, în aceeaşi măsură în 

care satisfacţiei şi sentimentului de împlinire li se opun regretul şi 

tristeţea‖ (DTL ‘76), or, la Eminescu, cele două se întrepătrund; farmecul 

lumilor idilice nu poate fi altfel decît „dureros de dulce‖
2
. 

Prin urmare, pentru definirea cît mai justă şi mai nuanţată a idilei 

eminesciene (fără a o confunda cu pastorala, bucolica sau egloga şi fără a-

i subestima sau a-i supraîntinde conţinutul de valori sentimentale) este 

necesar un termen deopotrivă circumscris unei specii şi înscris unei 

                                                 

 
1
  Pentru structurarea mitică a cosmosului eminescian, v. analiza poemului Sara pe 

deal, pp. 46-49. 
2
 „Farmecul distilat din jale este unul din afectele eminesciene cele mai tipice [...]‖ 

exprimînd sau alcătuind „adîncul însuşi al lirismului eminescian‖ pe care timpul îl va 

rafina. – cf. Tudor Vianu, 1930: 68. 
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categorii. Iar soluţia o găsim în teza de doctorat a lui Virgil Nemoianu 

care propune conceptul de model idilic pentru a defini o macro-imagine a 

unui microcosmos în imperfectă armonie. (Virgil Nemoianu, 1996: 18-

20). Cu alte cuvinte, în Micro-Armonia – Dezvoltarea şi utilizarea 

modelului idilic în literatură el propune analizarea idilei prin grila unui 

model literar societal.  

Marele merit al unui astfel de demers descriptiv este că scoate în 

evidenţă, totuşi fără a numi exact, două aspecte definitorii pentru modelul 

idilic. În primul rînd, faptul că acesta aduce la viaţă un microcosmos 

compact: „o versiune stilizată a unei realităţi «ideale», croită după 

dimensiuni umane, o radiografie completă a lumii (o secţiune transversală 

prin realitate, la toate nivelele sale ontologice).‖ (Ibidem: 18).  Iar în acest 

sens modelul idilic se opune genului pastoralei ce înfăţişează un „cadru 

pur convenţional‖ (Ibidem: 17).  În al doilea rînd, modelul societal 

reprezintă o imagine stabilă a lumii, imagine care „nu diferă prea mult de 

procedee stilistice precum motivul, mitul, arhetipul sau chiar metafora 

fixă, a căror legitimitate nu mai necesită nici o demonstraţie‖. Iar în acest 

sens modelul idilic se opune genului pastoralei devenit „simplu înveliş 

exterior‖ (Ibidem: 16). Însă, dacă vorbim despre idilă ca despre un „obiect 

estetic devenit imagine a lumii‖ (Ibidem: 22), este firesc să ne întrebăm ce 

fel de imagine despre lume propune modelul idilic eminescian. 

 

Desfăşurarea acţiunii unei lumi idilice 

Spre deosebire de modelul idilic societal pe care Nemoianu îl 

identifică în literatura de secol XVIII-XIX, idilele eminesciene sînt 

private de existenţa unui cadru social tipic. După cum am menţionat deja, 

prezenţa figurilor de ţărani sau a oamenilor simpli de la sat în mijlocul 

universului rustic este rară excepţie la Eminescu, ce vine să întărească 

dimensiunea mitică a structurilor poetice. Spre exemplu, în Sara pe deal 

menţionarea siluetelor familiare ale oamenilor osteniţi ce se întorc de la 

munca pămîntului sau mişcarea turmelor de oi pe dealul vegheat de lună 

nu au rol decorativ, ci funcţie mitică, prin care se sugerează perpetua 

mişcare între terestru şi astral, „o somnambulică aspiraţie cosmică – 

nostalgie a înălţimilor şi, în acelaşi timp, a eternităţii‖ (Ioana Em. 

Petrescu, 2000: 47). De regulă, singurele apariţii umane în universul 

descris de poet sînt cele ale cuplului de îndrăgostiţi, care invită la 

alcătuirea unei poveşti în jurul lor – „cronică a timplului echinoxial, adică 
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a timpului care nu cunoaşte, încă, istoria.‖ Ca atare, „Idila eminesciană 

are – mărturisit sau nu – structură de «poveste».‖ (Ibidem: 165), şi nu 

întîmplător multe idile poartă chiar în titlul această sugestie: Povestea 

codrului, Povestea teiului. 

Prin urmare, observăm că la Eminescu idila nu se rezumă la 

„accepţia de obiect estetic devenit imagine a lumii sau de «topos extins»‖ 

(Virgil Nemoianu, 1996: 21) (Nemoianu însuşi recunoaşte că ambele 

definiţii sînt restrictive), ci, prin renunţarea la cadrul social în favoarea 

cadrului intim al perechii de iubiţi, modelul idilic devine sinonim cu ideea 

de poveste de dragoste... sau, mai bine zis, cu  povestea iubirii scufundate 

în oniric, în mit, în farmec. Dar asupra acestui aspect vom reveni ulterior. 

Cert este că, în ciuda pierderii dimensiunii propriu-zis societale, modelul 

idilic eminescian cîştigă în refacerea prin poveste a cuplului adamic. De 

altfel, Ioana Em. Petrescu menţionează în Modele cosmologice... că 

personajul feminin, în idile, este „elementul component al cuplului care 

permite [...] recuperarea paradisului pierdut‖ (I. Em. Petrescu, 2000: 166) 

imagine care va constitui puntea de legătură dintre lumea armonioasă a 

modelelor societale prezentate de Nemoianu şi microcosmosul compact al 

idilelor eminesciene. În esenţă, ceea ce le apropie pe cele două este 

structura lor unitară şi stabilă ca formă şi conţinut: „Deşi o idilă este o 

lume poetică, la baza fiecăreia dintre secţiunile sale există o logică 

riguroasă, iar în relaţia dintre elemente o oarecare legitate.‖ (Virgil 

Nemoianu, 1996: 16-17). 

Pentru a demonstra unitatea formală a universului idilic 

eminescian este suficient să ne reîntoarcem la poemul Sara pe deal 

publicat în 1885, pentru a menţiona că acesta figurează integral în corpul 

unei opere de tinereţe, Ecó (1772), din care a fost desprins ulterior fără 

mari modificări (doar două strofe au fost eliminate). Însă pentru a 

demonstra unitatea de conţinut a universului idilic propunem o abordare 

de profundis a lumii eminesciene.  

După Virgil Nemoianu, idila societală  presupune un microcosmos 

bine închegat, a cărui interferenţă cu lumea reală tulbură calmul iniţial. 

Prin universul idilic se în-fiinţează „o societate sigură şi protejată [...] în 

strînsă legătură cu natura – fără a i se subordona sau a se identifica cu ea 

– urmărindu-i doar ritmurile, la scară umană.‖ (Ibidem: 18). Perfecţiunea 

universurilor concentrice, muzica sferelor, vizionarismul mitic, evocă 

nostalgic modelul cosmologic platonician regăsit în poeziile din prima 
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etapă a creaţiei eminesciene şi recuperat sub forma unui spaţiu 

compensativ în scrierile ulterioare (1872-1881) (Cf. Ioana Em. Petrescu, 

2000: 24-25). Spre exemplu, următoarele versuri din Povestea codrului 

(1878) redau impresia unei armonii cosmice de netulburat: „Împărat slăvit 

e codrul, / Neamuri mii îi cresc sub poale, [...] Lună, Soare şi Luceferi / 

El le poartă-n a lui herb, / Împrejuru-i are dame / Şi curteni din neamul 

Cerb. // [...] Filomele-i ţin orchestrul / Şi izvoare spun poveşti. [...]‖. 

Variaţia în interiorul oricărui microcosmos compact este esenţială, 

dar Virgil Nemoianu arată că în modelele societale ea are loc întotdeauna 

la un nivel temperat. Faptul poate fi urmărit atît în  rîndul motivelor 

literare utilizate, cît şi în alcătuirea decorului idilic, mereu ferit de 

prezenţe ameninţătoare, tulburătoare, cum ar fi chiar stîncile ascuţite, ori 

piscurile golaşe, marea neliniştită sau întinderea deşertului, precum şi 

frigul extrem sau căldura toridă, trăirile puternice ca disperarea sau 

extazul etc. (Cf. Virgil Nemoianu, 1996: 18-19) – teză verificabilă şi în 

cazul scrierilor eminesciene. De pildă, în Povestea teiului timpul ales de 

fată pentru a fugi în lume („Sara‖ cînd „Cerul stelele-şi arată‖) ne 

reaminteşte de contrastul dintre idilă, care mizează pe răcoarea înserării şi 

pe efectul de estompare a luminii, şi pastorală, al cărei moment preferat 

din zi este tocmai intensitatea solară a amiezii. În plus, acel otium (tihnă 

fără griji) regăsit la personajele rustice din pastorale este înlocuit în 

modelul idilic cu un amalgam de sentimente „reduse la forme moderate 

ale durerii şi plăcerii‖ (Ibidem: 19): „Iară inima-i se împle / De un farmec 

dureros. [...] De-o durere, de-o dulceaţă / Pieptul, inima-i se strînge.‖ 

(Povestea teiului). 

Alături de varietatea „temperată‖ a sentimentelor, accentul pus pe 

detaliul concret reprezintă o altă caracteristică pe care Nemoianu o 

atribuie modelului societal. Monologul iubitei din Floare albastră (1873) 

plăsmuieşte în linii simple un cadru idilic, mizînd numai pe elemente ale 

lumii mărunte, campestre: „codrul cu verdeaţă‖, „bolta cea senină‖, „foi 

de mure‖, „fir de romaniţă‖ etc. Mişcările line ale vegetalului desenează 

fie nostalgia elementară spre înălţimile cosmice, cum se întîmplă în Sara 

pe deal: „Sara pe deal buciumul sună cu jale, / Turmele-l urc, stelele 

scapără-n cale, [...] Nourii curg, raze-a lor şiruri despică, / Streşine 

vechi casele-n lună ridică.‖, fie sentimentul discret de confort şi 

intimitate în mijlocul naturii, cum se sugerează în Lacul (1876): „Să 
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plutim cuprinşi de farmec / Sub lumina blîndei lune – / Vîntu-n trestii lin 

foşnească, / Unduioasa apă sune!‖. 

În orice caz, reprezentarea micro-universului prin gesturi de 

maximă candoare nu are alt scop decît menţinerea unităţii cosmice, după 

cum reiese din Dorinţa (1876): „Adormind de armonia / Codrului bătut 

de gînduri, / Flori de tei deasupra noastră / Or să cadă rînduri-rînduri.‖ 

Iar în acest punct idila eminesciană întîlneşte din nou modelul clasic 

analizat de Nemoianu în Micro-Armonia...: „Viaţa idilică este o 

desfăşurare de gesturi şi acţiuni în timp, de obiecte în spaţiu, ca pentru a 

evita o repartiţie a lor inegală, care [...] ar putea răbufni în situaţii 

neobişnuite, ce ameninţă ordinea.‖ (Ibidem: 19). Specifică idilelor 

eminesciene este echilibrarea lumii paradisiace prin organizarea 

elementelor  în jurul unor arhetipuri mitice consacrate, cum ar fi teiul sau 

salcîmul – axis mundi, protector al poveştii cuplului de îndrăgostiţi:  „Dar 

prin codri ea pătrunde / Lîngă teiul vechi şi sfînt [...]‖ (Povestea teiului), 

„Lîngă salcîm sta-vom noi noaptea întreagă, [...]‖ (Sara pe deal), sau 

cum este lacul – omphalos: „Lacul codrilor albastru / nuferi galbeni îl 

încarcă; / tresărind în cercuri albe / El cutremură o barcă. // Şi eu trec 

de-a lung pe maluri, / Parc-ascult şi parc-aştept / Ea din trestii să răsară 

/ Şi să-mi cadă lin pe piept‖. 

Să nu uităm însă că „micro-armonia‖ viziunii eminesciene nu 

provine doar din trecerea plină de farmec a astrelor, din rotirea apelor sau 

din legănarea lină a codrului. Gesturile pline de suavitate ale celor doi 

îndrăgostiţi în concordanţă cu mişcarea naturii sînt cele care asigură 

unitatea lumii. Perechea de iubiţi reunind cuplul originar prin alăturarea 

lor perfectă: „Ea frumoasă şi el tînăr, el înalt şi ea înaltă.‖ (Scrisoarea 

IV) este prinsă într-un joc al gesturilor familiare, dar pline de tandreţe: 

„Ea se prinde de grumazu-i cu mînuţele-amîndouă / Şi pe spate-şi lasă 

capul [...]‖ (Scrisoarea IV), „Mi-oi desface de-aur părul, / Să-ţi astup cu 

dînsul gura.‖ (Floare albastră), „Şi în braţele-mi întinse / Să alergi, pe 

piept să-mi cazi, [...]‖ (Dorinţa). Însă această suită de gesturi calde, care 

subliniază apropierea dintre îndrăgostiţi, este escortată de alaiul solemn al 

gesturilor retractile, care indică distanţarea cuplului: „Astfel zise mitititca 

/ Dulce netezindu-mi părul. / Ah! Ea spuse adevărul; / Eu am rîs, n-am 

zis nimica...‖ (Floare albastră). Alteori, femeia este cea care constată 

înstrăinarea, după cum se întîmplă în Scrisoarea IV: „Ah, ce fioros de 

dulce de pe buza ta cuvîntu-i! / Cît de sus ridici acuma în gîndirea ta pe-o 
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roabă / Cînd durerea ta din suflet este singura podoabă. / Şi cu focul 

blînd din glasu-ţi tu mă dori şi mă cutremuri, / De îmi pare o poveste de 

amor din alte vremuri; / Visurile tale toate, ochiul tău atît de tristu-i, / 

Cu-a lui umed-adîncime toată mintea mea o mistui... / Dă-mi-i mie ochii 

negri... nu privi cu ei în laturi, / Căci de noaptea lor cea dulce vecinic n-o 

să mă mai saturi –/ Aş orbi privind într-înşii...‖. 

Gesturi care resping, priviri care îngheaţă, cuvinte care nu mai 

transmit conţinuturi interioare, ci doar marchează prăpastia dintre 

suflete... toate tulbură ordinea existenţei, toate contribuie la ruinarea 

armoniei lumii, putînd să ducă pînă la destrămarea completă a 

paradisiacului. Semnele suferinţei umane se reflectă în oglinda naturii: 

„tei[i] cu umbra lată‖ capătă sugestii thanatice, „codrii negri [care, n. n.] 

aiurează‖ şi „luceferii ce tremur aşa reci prin negre cetini‖ amplifică 

voluptatea dorinţei frenetice de împlinire a visului de iubire, astfel că, în 

mod paradoxal, idila din prima parte a Scrisorii IV, se încheie cu versul 

„Pretutindeni fericire... de-i viaţă, de e moarte‖. 

Singurul care poate explica o astfel de trăire din lirica idilică 

eminesciană este modelul adoptiv pe care Ioana Em. Petrescu îl atribuie 

celei de-a doua etape de creaţie poetică: modelul cosmologic 

schopenhauerian. Deşi structurarea universului după logica unei gîndiri 

pesimiste, înstrăinate, pare să contravină legilor micro-armoniei 

promovate de modelul idilic societal descris de Nemoianu (apropiat mai 

degrabă de cel platonician), totuşi acesta din urmă îşi găseşte mediu 

prielnic de dezvoltare în spaţiile compensative pe care eul şi le creează. 

Iar astfel atingem punctul de maximă originalitate al modelului idilic 

eminescian, şi anume, faptul că în lirica lui Eminescu idilele se desfăşoară 

întotdeauna sub semnul ipoteticului, al dorinţei de împlinire. Drept care, 

modelul idilic este pus sub sfera oniricului, sub aura miticului, sub 

farmecul de poveste, ori sub toate trei laolaltă: „Adormi-vom, troieni-va / 

Teiul floarea-i peste noi, [...] O, priviţi-i cum  visează / Visul codrilor de 

fagi! / Amîndoi ca-ntr-o poveste‖. (Povestea codrului).  

Cu alte cuvinte, parafrazînd-o pe Ioana Em. Petrescu, putem 

afirma că singularitatea modelului eminescian este aceea de a aşeza 

mereu idila sub efectele jocului de i-realizare a universului. 
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Punctul culminant al originalităţii unui model 

Cititorul nu trebuie să rîmînă cu impresia că poetul recurge la 

soluţia simplă a spaţiilor compensative (visul, mitul, basmul) de fiecare 

dată cînd plănuieşte punerea în abis a unei lumi idealizate. În primul rînd 

pentru că, după cum am observat din idila care deschide Scrisoarea IV, 

microcosmosul creat nu este unul monocrom: viaţa şi moartea, voluptatea 

şi durerea sînt termeni in praesentia ai acestui univers. De altfel, 

Nemoianu susţine că modelul idilic este unul anti-utopic: „imperfecţiunea 

rîmîne întotdeauna unul din elementele sale importante.‖ (Virgil 

Nemoianu, 1996:  18). În al doilea rînd, trebuie menţionat că la Eminescu 

nu atît universurile compensative sînt elementul care dă consistenţă 

scenelor idilice, cît trecerea subtilă din registrul realităţii în cel al 

„fantaziei‖, cum se întîmplă, de pildă, în următoarea strofă din Lacul: „Şi 

eu trec de-a lung pe maluri, / Parc-ascult şi parc-aştept / Ea din trestii să 

răsară / Şi să-mi cadă lin pe piept.‖, sau în Floare albastră: „Ne-om da 

sărutări pe cale / Dulci ca florile ascunse. // Şi sosind l-al porţii prag, / 

Vom vorbi-n întunecime; [...] Înc-o gură – şi  dispare... / Ca un stîlp eu 

stau în lună!‖. De fapt, efectul creat în idile e urmare a impresiei 

cititorului că realitatea naturii absoarbe irealitatea erosului „în care fiinţa 

umană proiectează doar să pătrundă‖ (Ioana Em. Petrescu, 1989: 63), 

alăturată conştiinţei că acest proces are totuşi loc. 

Ca atare, jocul verbelor la indicativ, imperativ, conjunctiv sau 

condiţional optativ instituie lumi prin puterea cuvîntului sau a dorinţei, 

transferă elemente din planul concret al naturii în planul metafizic al 

dorului de iubire, justificîndu-l, autentificîndu-l, ascunzîndu-l pe acesta 

din urmă. Ceea ce salvează modelul idilic eminescian de la compromitere 

e tocmai subtilitatea cu care el este pus în funcţiune; faptul că noi, ca 

cititori, realizăm şi nu realizăm sensul transferului de realitate din 

interiorul său. De regulă, scriitorii romantici resping modelul idilic, 

considerîndu-l „o visare cu ochii deschişi. Potenţialul său de calm şi 

mîngîiere tinde să fie trecut cu vederea şi, ceea ce e şi mai ciudat (şi, 

probabil, mai nedrept), moderaţia caracteristică idilei e scoasă în evidenţă 

drept o dovadă a lipsei de realitate.‖ (Virgil Nemoianu, 1996: 151). Or, 

noi considerăm că prin jocul de i-realizare a universului Eminescu 

reuşeşte în mod exemplar să păstreze noutatea idilei de-a lungul timpului. 
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Deznodămîntul problematizării modelului idilic  

Prin originalitea soluţiilor pe care Eminescu le găseşte perimării 

idilei în literatură, el se plasează într-o poziţie inedită în galeria marilor 

romantici, alături poate numai de Hölderlin care, intuind existenţa unei 

semnificaţii profunde a modelului idilic, vede în acesta din urmă „un loc 

unde supravieţuieşte încrederea‖, loc al vitalităţii şi al fericirii. Prin 

urmare, „Idila e chiar mai greu de îndurat decît nefericirea – mai ales că 

orice stare umană pozitivă are în natura sa şi un program de 

autodistrugere – şi chiar simpla păstrare a amintirilor despre ea este o 

mare realizare.‖ (Ibidem: 150-151). Însă această paralelă între utilizarea 

modelului idilic la Eminescu şi la Hölderlin ar putea constitui obiectul de 

studiu al unei alte cercetări. Deocamdată, ne rezumăm la a constata că 

redefinirea conceptului de model idilic societal, aşa cum o face Virgil 

Nemoianu în Micro-Armonia, şi aplicarea lui în sfera idilelor eminesciene 

au avut ca scop şi ca rezultat eliminarea impreciziilor terminologice 

adunate în jurul noţiunii de idilă, trasarea liniilor majore după care 

aceasta se conduce şi, nu în ultimul rînd, evidenţierea originalităţii lui M. 

Eminescu în utilizarea modelului. 
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EMANUEL ULUBEANU 

Master, Bucureşti 

Zădărnicia nemuririi 

Punctul de plecare al operei lui Eminescu este tema morţii. De la 

poezia de debut pînă la Odă (în metru antic) şi la postume, meditaţia 

lirică are ca pretext moartea. Iubirea este sinteza unui ritual funebru, 

metempsihoza şi palingenezia nu reprezintă seria vieţilor, ci a morţilor 

succesive, iar teatrul lumii desfăşoară panorama deşertăciunilor. Acest 

scenariu poietic nu prefaţează, însă, o monografie dedicată morţii, ci – 

paradoxal? – dezbate ipoteza nemuririi. 

Nu Mortua est este prima meditaţie asupra morţii, aşa cum a fost 

comentată de Rosa Del Conte în al doilea capitol al cărţii sale (Rosa del 

Conte, 1990: 37-53). O lectură din acest punct de vedere ratează o viziune 

de ansamblu asupra operei eminesciene în întregimea ei şi nu ţine cont de 

coordonatele limitrofe între care se stabileşte traiectoria viziunii asupra 

acestei mari teme. A nu considera „meditaţie‖ atîtea alte poeme care 

preced momentul Mortua est şi a vedea în acesta o schimbare de optică, 

de la o contemplare contrariată a morţii la o meditaţie filosofică asupra 

acestui inconvenient inconturnabil, înseamnă să nu ţinem cont de 

fidelitatea continuă a lui Eminescu faţă de propriile concepţii. Poezia 

Mortua est constituie, de fapt, numai o reformulare în alt context a 

aceloraşi viziuni din 1866.  

Mihai Eminescu debutează cu un fel de necrolog liric, dar La 

mormîntul lui Aron Pumnul semnifică pentru tînărul poet mai mult decît 

o simplă incantaţie funerară: poemul e scris din conştientizarea existenţei 

morţii prin moartea celuilalt. Situaţia este similară cu cea observată de 

Nichita Stănescu într-unul din eseurile cuprinse în volumul Fiziologia 

poeziei, Pricina şi sensul literaturii (Nichita Stănescu, 1990: 17-18) unde 

poetul propune o interpretare aparte celui mai vechi poem al lumii. 

Moartea lui Enghidu, înţeleasă ca dispariţie a unui alter ego, aduce 

prietenului său, Ghilgameş, conştientizarea existenţei morţii. Spaima 

morţii ce i se relevase îl determină să caute nemurirea: periplul la 

Utnapiştim. Strania rezolvare a poemului, prin scrierea poemului în 
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cuvinte impune tema căutării «vieţii fără de moarte». Eroul se transformă 

în însuşi urletul său („A murit Enghidu, prietenul meu care ucisese cu 

mine lei‖), în chiar cuvintele sale. Potrivit poetului, urletul disperat al lui 

Ghilgameş nu este semnul tristeţii sau spaimei de pierderea unui prieten, 

ci este dovada spaimei la gîndul propriei morţi. Tot aşa şi Eminescu, la 

moartea lui Aron Pumnul publică versurile funerare devenind conştient de 

existenţa propriei morţi. Cauza artei, identificată de Nichita Stănescu în 

nevoia de «a fi» (Ibidem: 18), justifică interpretarea creaţiei eminesciene 

ca o căutare a nemuririi prin lirism.  

În fapt, tema morţii implică evident tema nemuririi. Se suprapun 

tematic, dar se disting fundamental prin percepţia romanticului asupra 

celor două feţe ale vieţii. În timp ce moartea constituie o certitudine, 

nemurirea se dovedeşte, în cele din urmă, numai o iluzie, din care provine 

suferinţa tragică a eului.  

În acest sens consider interesante două digresiuni notate de Andrei 

Pleşu în cartea sa Despre îngeri: „Cît de reală e, să zicem, moartea mea? 

Nu sînt (deocamdată) mort şi, din păcate, nu trăiesc în fiecare zi cu gîndul 

la moarte. Dar ştiu că episodul acesta e deja dat. Pentru fiecare dintre 

dumneavoastră e dat. Trebuie să vă decideţi într-o bună zi să luaţi notă de 

faptul că moartea dumneavoastră personală (s. a.), nu moartea vecinului 

sau a unui cunoscut, e reală. E deja acolo. [...] Mă tulbură să ştiu nu că eu 

mor – în definitiv, o merit – că moare toată lumea, chiar şi persoanele 

cele mai neinteresante… Experienţa morţii mi se pare atît de pasionantă, 

atît de subtilă în conotaţiile ei metafizice, încît mi s-ar fi părut normal să 

nu fie la îndemîna oricui. Or, toată lumea moare. (…) Un scandal 

admirabil însă.‖ (Andrei Pleşu, 2003: 53-54, 111-112). Într-adevăr, 

moartea este pentru toată lumea o certitudine, asupra ei nu există nici un 

dubiu, dar Andrei Pleşu omite în observaţia sa esenţialul. Conştientizînd 

existenţa cu certitudine a morţii este absurd să înţelegem viaţa, arta, în 

ultimă instanţă, căutarea nemuririi ca pe o luptă împotriva ireversibilităţii 

timpului, a fenomenului, o luptă cauzată de teama unei morţi definitive. 

Problema morţii se pune doar în termeni de „mai devreme‖ sau „mai 

tîrziu‖, asupra ei nu există însă nici o îndoială. Aşadar, teama de moarte 

nu e provocată de ireversibilitatea timpului, ci de viteza scurgerii lui, iar 

lupta instinctivă cu moartea reprezintă un proces de amînare. Din acest 

punct de vedere putem desluşi în concepţia eminesciană despre lume şi 
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viaţă ca „vis al sufletului nostru‖ înţelegerea existenţei ca visare, deci ca 

inconştientizare a morţii. 

Acest proces vital de inconştientizare aduce cu sine şi iluzia 

nemuririi. Ultimul vers din Împărat şi proletar sintetizează viziunea 

eminesciană într-o singură propoziţie: „Că vis al morţii-eterne viaţa 

lumii-ntregi‖ (Mihai Eminescu, 1999: 113). Interesant este că printr-un 

substantiv (vis) Eminescu înţelege, de fapt, un act: a visa (vis…e), care are 

menirea de a uni două sintagme, ori, nu a visa viaţa lumii-ntregi e 

proiecţia onirică a morţii-eterne, ci a visa moartea eternă (închipuirea 

unei morţi eterne: este un vis al morţii-eterne, la fel cum scrie 

Shakespeare Visul unei nopţi de vară, care fireşte că presupune că este 

visată o noapte de vară, ceea ce nu implică o acţiune ce se petrece esenţial 

pe timpul verii, şi, nicidecum că noaptea ar putea visa) se constituie sub 

forma vieţii lumii-ntregi, deci a trăi cu adevărat înseamnă, pentru 

Eminescu, a visa chiar moartea, a o inconştientiza. Ultimul trop din alt 

poem ilustrează printr-un detaliu de un cuvînt poate şi mai bine teza 

lucrării noastre. Este vorba de Hyperion care, în încheiere, mărturiseşte: 

...mă simt/ nemuritor şi rece (Mihai Eminescu, 1999: 231). Verbul nu 

defineşte, aici, natura Luceafărului, pe care fata de împărat îl vede ca 

fiind nemuritor, ci, verb senzorial, mă simt indică doar senzaţia nemuririi, 

pe care steaua o are în dialogul imaginar al fetei. Vocea lirico-narativă, 

presupus obiectivă, constată că steaua „nu mai cade ca-n trecut/ În mări 

din tot înaltul‖ (Ibidem), oprind astfel nu numai ciclicitatea specifică 

naturii sale („Iar tu, Hyperion, rămîi,/Oriunde ai apune‖), ci explicînd 

prin refuzul de a lumina norocul fetei stingerea luminii stelare care se 

oglindea în mări, creînd parcă efectul oglinzilor paralele, proiectate una 

în cealaltă, nemuritor, la infinit. Ideea se susţine şi mai bine prin 

intertextualitate cu La steaua... Poezia, propusă şi de alţi exegeţi ca punct 

de sprijin obligatoriu în citirea Luceafărului, elucidează deosebirea dintre 

două lumi cu dimensiuni temporale diferite. La fel ca steaua care Era pe 

cînd nu s-a zărit,/ Azi o vedem, şi nu e (Ibidem: 283), luceafărul este, 

probabil, deja (de mult timp) mort în locul lui de sus (s. n.) (Ibidem: 223) 

cînd fata de împărat îl vede, jos (s. n.), nemuritor. 
Un alt poem care trebuie recitit este Odă (în metru antic). Primul 

vers este, de fapt, o inversiune: Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată (Mihai 

Eminescu, 1999: 249) reprezintă formula în metru antic pentru „credeam să 

nu învăţ a muri vreodată‖, adică pentru „credeam că sînt nemuritor‖. Deşi nu 



EMANUEL ULUBEANU 

30 

intuia, se pare, acest sens, simţul poetic al lui Nichita Stănescu l-a determinat 

să numească acest vers drept „cel mai vital‖ pentru că indică dorinţa 

esenţială de a trăi. Contextul în care eul are iluzia nemuririi şi a tinereţii 

veşnice este, şi aici, cel al visării şi al inconştientizării scurgerii repezi a 

timpului: „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată;/Pururi tînăr, înfăşurat în 

manta-mi,/Ochii mei nălţam visători la steaua/Singurătăţii‖.  

Eul, cu privirea sa visătoare, inconştientizează viteza scurgerii 

timpului şi are iluzia „vieţii fără de moarte‖. Intertextual, strofa ar fi putut 

continua şi astfel: ,,...Ochii mei nălţam visători la steaua care-a răsărit... etc.‖ 

Acelaşi motiv al stelei deja moarte, dar aparent nemuritoare din perspectiva 

onirică umană ca în Luceafărul şi în La steaua întîlnim şi aici. Constatarea 

iluzoriului, conştiinţa naturii temporale a materiei şi spaţiului măsurat în mii 

de ani lumină şi sentimentul unui tragic contratimp faţă de „steaua/ 

Singurătăţii‖ dau naştere suferinţei şi provoacă regresiunea fiinţei.  

Reluăm în încheiere poemul de debut. Ştim că în lirica eminesciană 

eul se află într-o permanentă căutare a timpului auroral, armonios şi în etern 

echilibru sferic şi muzical al universului de tip platonician ca urmare a 

pierderii conştiinţei eternităţii odată cu viziunea kantiană asupra ciclicităţii 

lumii. Pe lîngă raportarea eului în prima strofă a elegiei funerare, metaforic, 

tot la steaua moartă, la luceafărul care „şi-a stins lumina‖, observăm 

asimilarea morţii cu-a nemuririi cale, cale din care poetul solicită imperativ 

în Odă să piară „ochii turburători‖ invocînd din nou privirea tulbură şi 

iluzorie către nemurire, cale către un Paradis pierdut spre a cărui regăsire 

imposibilă singura iluzie amăgitoare rămîne zadarnica eternitate a morţii.  
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Master II, Bacău 

Mihai Eminescu. Poetica nemuririi şi nemurirea poeticii 

1. Transcendenţa de tip romantic 

Romantismul, prin manifestările sale literare, se dovedeşte o 

perioadă de graţie, de efervescenţă creatoare, de manifestare plenară a 

subiectivităţii. Situat cronologic în urma formelor glaciale, imuabile, ale 

clasicismului, care propunea un model uman supus unei transcendenţe 

nemiloase şi puţin înţelegătoare faţă de natura umană, dar înaintea 

primelor manifestări moderne care golesc transcendentul de orice 

substanţă prin afirmaţia nietzscheeană „Dumnezeu a murit‖, romantismul 

propune atingerea şi popularea transcendentului prin explorarea 

extremelor. 

Aşa cum observa G. Călinescu, Eminescu preia ideile lui Fichte şi 

ale lui Schopenhauer în privinţa idealismului transcendental, notînd într-o 

însemnare că „De-aici rezultă cumcă noi am fost întotdeauna şi vom fi 

întotdeauna individual determinaţi aşa cum sîntem şi cumcă moartea este 

numai un vis al imaginaţiunei noastre.‖ (Mihai Eminescu, 1993: 29). 

Principala idee despre transcendenţă pe care criticul o descoperă ca fiind 

specifică manifestării literare eminesciene este aceea conform căreia „Nu 

există Fiinţa, ci numai icoane, printre care se află şi propria noastră 

imagine, confuză imagine de imagini‖ (G. Călinescu, 1970: 67). 

2. Poetul şi nemurirea. Poetica nemuririi 

Urmînd logica acestei afirmaţii, Eminescu îşi revendică dreptul de 

a atinge nemurirea prin intermediul poeticii, deoarece creatorul nu are o 

singură imagine, ci constrînge textul la o construcţie permanentă a unei 

existenţe care pendulează între veridic şi verosimil. Imaginea literară a 

spaţiului în care a apărut fiinţa Eminescu reprezintă, de fapt, efortul 

creatorului de a se revendica dintr-o anumită mentalitate care să justifice 

liniile dezvoltării ulterioare a poeticii, asigurîndu-i nemurirea prin 

imanenţa valorilor transmise faţă de spaţiul care le-a asigurat naşterea. 

Astfel, poetica este nemuritoare atîta vreme cît se raportează mereu la 

toposul care a generat-o: „Tu crezi că eu degeaba m-am scoborît din 
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stele/ Purtînd pe frunte-mi raza a naţiunii mele?‖ (Mihai Eminescu, 

1994: 611). 

Imaginea transcendenţei eminesciene redă cu acurateţe efortul de 

a popula un spaţiu abstract, goethean în esenţa sa, cu imagini grandioase 

şi senine, de cele mai multe ori preluate din mitologie, o mitologie 

apropiată de spiritul românesc şi care să asigure nemurirea poeticii prin 

ridicarea ei de la nivelul contingentului din care pare a se naşte căci 

„Legătura între spiritual şi terestru funcţionează în ambele sensuri, nu 

doar printr-o personificare a demiurgului, ci şi printr-o potenţare a 

individului comun, idealizat, împins spre orizontul creaţiei majore.‖ 

(Gheorghe Grigurcu, 1989: 27). Cu scopul de a da viaţă unei 

transcendenţe pe care o simţea foarte aproape de umanitate, deschisă 

încercărilor creatoare de a armoniza lumile paralele în existenţa cărora, 

asemenea romanticilor, crede şi Eminescu, poetul propune, reluînd ideile 

lui Schopenhauer şi pe cele ale lui Kant, matricea unui individ metafizic. 

Ideea este tratată tot de Călinescu în lucrarea citată mai sus. 

Încercînd să definească acest concept, criticul scria: „Vedem dar că 

Eminescu aplică transcendentalismul kantian în felul lui Schopenhauer şi 

raţionează aşa: posibilitate şi realitate sînt identice, fiindcă sînt unul şi 

acelaşi lucru, adică reprezentarea mea, şi reprezentare imposibilă e un 

nonsens din moment ce există.‖ (G. Călinescu, 1970: 25). Chestiunea se 

regăseşte în postumele eminesciene şi, din punctul meu de vedere, explică 

prezenţa motivului umbrei, dar şi imaginea puternică a poetului implicat. 

În opera eminesciană, aparenţa şi esenţa se contopesc în imaginea unui 

Archaeus care se suprapune existenţei întru poezie. Dorinţa creatorului de 

a construi un templu al artelor este năzuinţa romanticilor de a regăsi 

muzica sferelor şi, implicit, de a-şi afirma apartenenţa la transcendenţă: 

„Voi să ridic palatul la două dulci sorori, / La Muzică şi Dramă ... în 

dalbe sărbători‖ (Mihai Eminescu, 1994: 612). 

Indicarea celor două arte reprezintă calea de urmat pentru ca 

poetul să atingă nemurirea deoarece şi în acesta, ca în fiecare om, se 

manifestă spiritul Universului, acea fiinţă pentru care existenţa reală este 

o simplă coajă, un pretext, adică „Tu, care treci prin lume străin şi 

efemer” (Ibidem: 611). Depăşirea condiţiei de efemeritate se poate realiza 

numai prin creaţie, iar, la nivel morfologic, coabitarea conjunctivului cu 

prezentul indicativului reprezintă proba contopirii posibilităţii cu 

realitatea. În acest context, imaginea României nu mai este doar o 
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proiecţie a minţii poetice, ci o realitate care transcede cuvîntul, asigurînd 

nemurirea creatorului: „Românu-n trecut mare e mare-n viitor! / Şi tu vrei 

ca poetul să fie trecător, / Pe-a ţărei sale ţărmuri să n-aibă ce să cînte? / 

Dar nu-s colori destule în lume să-nvesmînte / A munţilor Carpatici 

sublime idealuri.‖ (Ibidem: 612). 

Părînd să confunde planurile, Eminescu amestecă sideralul şi 

realul, ştergînd graniţele dintre aparenţă şi esenţă. Printr-o simplă 

descriere de cadru natural, poetul, departe să alunece în pastel sau să 

ofere o mostră de poezie implicată, mută spaţiul românesc în transcendent 

şi coboară transcendentul printr-o mişcare de translaţie tipică filosofiei 

germane, dar cu rădăcini vizibil hinduse. Preluînd ideea că fiecărei stele îi 

aparţine un suflet, Eminescu merge mai departe şi realizează o 

corespondenţă între fiecare stea şi o lume întreagă, aşa cum a făcut şi în 

nuvela Sărmanul Dionis: „Să torn zi şi-ntuneric, dureri şi bucurie, / Să 

văd trecutu-n viaţă, să văd româna dramă, / Cum din mormînt eroii 

istoriei îi cheamă / Şi muzica română chemînd din munţii-n nouri, / Din 

stelele căzînde, din văile-n ecouri.‖ (Ibidem). 

Exprimarea oximoronică este specifică lui Eminescu, poetul care, 

în spirit romantic aparţine spaţiului infinit, ilimitat, cel dintre zi şi noapte, 

care îi oferă posibilitatea de a aluneca în grandios. Aşa cum observa şi 

Constantin Ciopraga, imaginea muntelui nu aparţine intimităţii poeticii 

eminesciene. Scopul imaginii este acela al sublinierii destinului poetic, 

nemuritor prin posibilitatea de a se mişca în aerul rarefiat al spiritualităţii 

pure: „Acela care vrea să dezlege enigma vieţii, trebuie să escaladeze 

muntele magului călător în stele, în locuri cu «piatră detunată», pentru a 

urmări spectacolele din văi: frîmăntatul theatrum mundi...‖ (Constantin 

Ciopraga, 1978: 50). 

3. Întunericul şi umbra 
Facerea lumilor, mutarea acestora în spaţiul sideral şi asigurarea 

nemuririi prin intermediul manifestărilor creatoare au loc la adăpostul nopţii, 

din al cărei cîmp semantic fac parte, în egală măsură, întunericul şi umbra. 

Eminescu nu este un poet al nopţii, în adevăratul înţeles al cuvîntului, ci, mai 

degrabă un poet selenar. Noaptea, prin intermediul tăcerii care se lasă peste 

lume, favorizează întoarcerea la esenţă, condiţie sine qua non a atingerii 

nemuririi. 
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În postume, întunericul devine cunoaşterea însăşi, o cunoaştere care 

asigură existenţa întru esenţă poetică prin transcederea thanatosului şi 

plasarea în nemurire. Astfel, lipsa luminii devine, în mod paradoxal, atributul 

imortalităţii poetice prin facilitarea unui joc de identităţi căruia Eminescu nu 

îi poate rezista şi pe care îl evidenţiază Iulian Costache, cel care deosebeşte 

între mască şi sosie : „Pe de o parte avem, aşadar, disimularea adusă de 

mască, iar pe de cealaltă parte, dimpotrivă, asimilarea modelului de către 

sosie, prin simulare‖ (Iulian Costache, 2008: 227). 

Un astfel de proces de dedublare suferă şi imaginea întunericului 

ridicat la rang de categorie estetică, existenţă textuală, şi transformat în 

poezia Întunericul şi poetul într-un alter ego al poetului, acesta din urmă 

imaginînd un dialog între cele două existenţe. Numit de către poet geniu 

negru, întunericul devine un depozitar al cunoaşterii, însă o cunoaştere 

lucidă, de tip cartezian care permite emiterea de judecăţi de valoare asupra 

calităţii oamenilor: „Poet gonit de rîsuri şi îngheţat de vînt, / Ce cînţi ca o 

stafie căiţii din mormînt, / Sfărîmă-n stînca rece a ta nebună liră / Căci 

lumea este piatră şi ea nu te admiră‖ (Mihai Eminescu, 1994: 611). În acest 

fragment, întunericul preia rolul vocii raţiunii care încearcă să tempereze 

efuziunea poetică. 

Într-o altă postumă, O, te-nsenină, întuneric rece..., întunericul este 

punctul de plecare al veşniciei, acel timp mort care, întinzîndu-şi trupul, 

devine eternitate. Aceasta din urmă nu este una golită, în postume, ci 

începutul tuturor lucrurilor, acea tăcere care poartă în sine întreaga 

cunoaştere a lumii care urmează să se nască. Din această perspectivă cred că 

ar trebui privită invocaţia poetică: „O, te-nsenină, întuneric rece / Al vremei. 

Înfloreşte-n neagra-ţi / Speluncă umedă ca şi ebenul cel topit, / Fă ca să 

strălucească pe-acea cale / Ce duce-n vecinicie toate-acele / Fiinţe 

nevăzute‖ (Mihai Eminescu, 1994: 267). Interesantă este apropierea realizată 

de Eminescu în titlul acestei postume. Aşa cum bine arată critica de 

specialitate, întunericul reprezintă raţiunea, însă răceala este asociată de poet 

cu imaginea marmurei, a perfecţiunii care, închisă în suficienţa propriei 

forme are caracter de mască. Ori imperativul te-nsenină cere ieşirea din 

întuneric, din cartezian şi întoarcerea în selenar, în meditaţie. Acest lucru 

îndreptăţeşte consideraţia conform căreia sosia este superioară măştii prin 

desprinderea de carnavalesc, superioritate pe care însuşi poetul o proclamă.  

Se observă, de asemenea, că, prin puterea de evocare specific 

eminesciană, întunericul capătă dimensiuni faustice. Deşi rece, atribut al 

cunoaşterii, al ruperii de lumea cotidiană, întunericul poartă cu sine 
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simbolistica germinării. Invocarea speluncii umede, care trimite la imaginea 

peşterii, a grotei, spaţiu al devenirii care umple transcendenţa cu atributele 

ontologicului şi apariţia factitivului care certifică puterea creatoare a 

întunericului fac astfel încît acesta să se depărteze de imaginea specific 

romantică a nopţii. 

Ca depozitar al umanităţii, întunericul dobîndeşte, simultan, 

dimensiuni istorice şi anistorice. Caracterizat prin spaţialitate, dar putînd să 

înglobeze atît oraşul nemuririi, cît şi secolii lungi, greoi, întunericul devine 

tărîmul umbrelor aspirante la nemurire: „Cîte fiinţe / Ar trebui să treacă pe-a 

ta cale: / Unele mîndre, ţanţoşe, regale, / Cu-ncoronată frunte – îmbrăcate / 

În purpură; altele dulci, cu ochii / Moi, mari, albaştri ... albe ca şi crinul, / 

... / Toate cerînd brevet la nemurire‖ (Ibidem: 268). Regăsim în această 

poezie două teme dragi poeticii eminesciene: lumea ca panoramă a 

deşertăciunilor şi imaginea duală a femeii, pendulînd între bine şi rău. De 

data aceasta aspiraţia lor este una superioară, către depăşirea condiţiei de 

efemeride sau de muşti de-o zi, deşi efortul lor este, finalmente, zadarnic: 

„Aspirînd la un lucru care-n veci / Nu poate fi al lor – eternitatea.‖ (Ibidem). 

Singura entitate care nu se supune aspiraţiei, care nu poate fi înghiţită 

de un  întuneric pe care-l domină, este poetul. Prezentat metaforic sub forma 

unui munte de gînduri, unind spaţiul terestru cu transcendenţa, acesta asistă 

impasibil la trecerea umană petrecută sub ochii lui, amintind de imaginea 

Luceafărului: „Dar deasupra-astei mulţimi pestriţe / De gînduri trecătoare, 

vezi departe / Munţii de vecinici gînduri ridicînd / A lor trufaşă frunte către 

cer‖ (Ibidem). Prezentarea antitetică permite devoalarea naturii umbrei. 

Astfel, ea este fie o existenţă în esenţă, identică celei din Sărmanul Dionis, 

fie ipostaza unei existenţe inferioare, de factură feminină, în spiritul credinţei 

hinduse, conform căreia încarnarea în trup de femeie reprezintă ispăşirea 

unei greşeli dintr-o viaţă anterioară: „Nimic să nu s-audă de umbra vieţii 

mele, / Să trec ca o suflare, un sunet, o scînteie, / Ca lacrima ce-o varsă 

zadarnic o femeie...” (Mihai Eminescu, 1994: 439). 

4. Numai poetul 
Aşa cum cu justeţe observa şi Ion Negoiţescu, „Faţa lui Eminescu e 

dublă: priveşte o dată spre noaptea comună, a vegherii, a naturii şi 

umanităţii, iar altă dată spre noaptea fără început a visului, a vîrstelor eterne 

şi a geniilor romantice. (...) În planetariul romantismului, singularitatea lui 

Eminescu prinde figură din această faţă, cu două profiluri: unul neptunic, 

născut din spuma amară şi din ape tînjind spre orizonturile lumii, celălat 
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plutonic, învăpăiat de focul originar.‖ (Ion Negoiţescu, 1994: 11), nicăieri nu 

a arătat Eminescu mai bine cît era de conştient de valoarea lui decît în 

postume. Purtînd mai multe măşti, pendulînd între mai multe sosii, printre 

care geniul şi nebunia, despre ultima Călinescu afirmînd că este, de fapt, 

efervescenţa creaţiei, înţelegerea superioară a lumii datorată cunoaşterii de 

tip creator, poetul are un atribut imanent: nemurirea. 

Pornind de la statutul de umbră în lumea realităţilor existenţiale, 

promotor al unei poetici a nemuririi, caracterizat prin atribute temporale care 

conţin, în aceeaşi măsură, trecutul şi prezentul „Căci ce-i poetu-n lume şi 

astăzi ce-i poetul? / La glasu-i singuratec s-asculte cine vra. / Necunoscut 

strecoară prin lume cu încetul / Şi nimene nu-ntreabă ce este sau era...‖ 

(Mihai Eminescu, 1994: 439) el devine nemuritor prin poetica sa. Masca 

devine sosie, umbra se transformă în existenţă reală, concretă, luînd forma 

punctului de mişcare, cel care, în Scrisoarea I, asigură începutul lumii: „O 

boabă e de spumă, un creţ de val, un nume.‖ (Ibidem: 440). 

Eminescu creează în antume, dar mai ales în postume, o adevărată 

poetică a nemuririi, conştient că numai aceasta îi poate asigura nemurirea 

poeticii. 
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ANDREI CONSTANTIN ŞERBAN 

Anul I, Sibiu 

Mit şi imagine poetică în poezia  Întunericul şi poetul 

Poezia Întunericul şi poetul face parte din creaţiile nepublicate în 

timpul vieţii lui Eminescu, fiind găsită într-unul din manuscrisele sale. 

Este un text nedatat şi, prin urmare, nu se poate afirma cu siguranţă 

perioada în care aceasta a fost concepută. 

Este evident că în cazul poeziei Întunericul şi poetul avem de-a 

face cu un text încifrat, iar cele două personaje reprezintă mai mult ca 

sigur doi poli, două entităţi ordonatoare ale textului. 

În cele ce urmează ne propunem să urmărim relaţia pe care 

Eminescu o stabileşte între imaginea poetică şi mit. 

Pentru început, observăm că, deşi poezia Întunericul şi poetul 

este scrisă sub forma unui scenariu dramatic, cei doi protagonişti nu sînt 

nicidecum personaje, ci simboluri. De altfel, problema pe care o ridică 

această poezie este apartenenţa acesteia la unul din genurile liric sau 

dramatic. La Eminescu, tensiunea intratextuală este similară celei din 

scrierile tragice (în sensul dat acestui termen de către Nietzsche), dar este 

dezvoltată în sens poetic. După Ştefan Aug. Doinaş, tragicul este o 

categorie permanentă a literaturii şi funcţionează în primul rînd, ca 

principiu materializator al valorilor: „Evenimentele înseşi care cuprind şi 

duc la declanşarea fenomenului tragic sînt evenimente ale unei lumi 

încărcate de valori, sînt fapte ale unor oameni care, reali sau fictivi, sînt 

necontenit în contact cu bunuri purtătoare de valori, ale unor oameni care 

ei înşişi sînt purtători de valori‖ (Ştefan Aug. Doinaş, 1974: 422). Prin 

urmare, în poezia eminesciană, tragicul este folosit ca principiu 

ordonator. În poezia propusă spre analiză, tragicul devine principiul 

ordonator al lumii imaginare, iar tensiunea pe care o presupune se 

dezvoltă între valori simbolice. 

În poezia Întunericul şi poetul, calitatea dramatică a construcţiei 

lirice este vizibilă de la început în întrebările de tip retoric pe care se 

fondează discursul („Tu crezi că eu degeaba m-am scoborît din stele / 

Purtînd pe frunte-mi raza naţiunii mele?‖, „Şi tu vrei ca poetul să fie 

trecător, / Pe-a ţărei sale ţărmuri să n-aibă ce să cînte?‖). Pe de altă 
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parte, chiar dacă firul liric se construieşte pe un schimb de replici, trebuie 

să remarcăm faptul că un personaj dramatic este întruchiparea unui 

anumit caracter, aparţine unei anumite tipologii, pe cînd în acest text, 

avem de-a face cu o serie de afirmaţii subsumate crezului poetic 

eminescian. De pildă, în viziunea eminesciană, poetul este „străin şi 

efemer‖, iar lumea în care trăieşte rămîne rece la actul său creator („Căci 

lumea este piatră şi ea nu te admiră‖). Tot Ştefan Aug. Doinaş 

evidenţiază condiţia personajului tragic: „...universul nu-i este dat 

niciodată spre o cunoaştere teoretică, deci în planul cel mai rece posibil. 

Universul stă în faţa sa nu ca un obiect de cunoscut, ci ca o infinită 

varietate de stări de lucruri pe care el le doreşte, sau le iubeşte, sau le 

respinge‖ (Ibidem: 430). Însă, această afirmaţie nu reprezintă, totuşi, o 

trăsătură particulară a tragicului. Din cauza acestei confuzii, am putea 

crede că poezia Întunericul şi poetul este un text dramatic. Cu toate că 

evidenta notă tragică dezvoltată în jurul celor două personaje-simboluri 

creează impresia de text dramatic, poezia eminesciană se clădeşte mereu 

pe motivul romantic al explorării universale. Întunericul şi poetul 

abordează o singură idee poetică, nu se dezvoltă pe mai multe planuri şi, 

deci, nu prezintă personaje tragice. Aşadar, acest text nu are scopul de a 

descoperi întregul univers prin intermediul unor alter-egouri subiective, ci 

este doar o idee poetică, un artificiu pe care se clădeşte, de fapt, întreaga 

imagine poetică eminesciană. 

Cele două „entităţi‖ pe care se fondează poezia sînt explicate prin 

intermediul simbolurilor. 

Putem observa cu uşurinţă că versurile referitoare la întunericul-

simbol – „Şi tu crezi, geniu negru, că fără scop şi ţintă / A lumei und-

amară mă-neacă, mă frămîntă?‖ – fac trimitere la o forţă creatoare 

superioară, neînţeleasă de om. În acest caz, mitul creaţiei aduce cu sine un 

mod inedit de a percepe întreaga poezie eminesciană. Mitul creaţiei 

presupune două ipostaze: creaţia universală (geneza) şi creaţia umană, 

făcînd referire la arta creată de om ca un mod de a atinge cunoaşterea. 

Vom analiza modul în care Homer devine un arhetip al creatorului care 

vede cu ochiul lăuntric. În acest sens, am stabilit două ipoteze ale 

întunericului, aşa cum reies din interpretarea textului poetic. 

În ceea ce priveşte mitul creaţiei universale, întunericul apare în 

acest sens ca genune, întruchipare a haosului, ori a zeiţei Nyx, din care 

toate iau naştere. Mircea Eliade vorbeşte în Istoria credinţelor şi ideilor 



MIT ŞI IMAGINE POETICĂ ÎN POEZIA  ÎNTUNERICUL ŞI POETUL 

39 

religioase despre interpretarea lui Hesiod în legătură cu originea 

cosmosului: „la început nu exista decît Chaos (Hăul) din care au apărut 

Gaia (Pămîntul) «cu coapsele largi» şi Eros. Apoi Gaia «a născut o fiinţă 

egală sie-şi, capabilă să acopere totul, Ouranos (Cerul) înstelat»‖ (Mircea 

Eliade, 1991: 246). Întunericul numit „geniu negru‖ apare astfel ca un 

hău primordial, în ipostaza unui demiurg ce se naşte din beznă. Putem 

privi aşadar, acest „geniu‖ ca pe o entitate superioară din care totul 

purcede.  

În poezie, principiul creator presupune o remodelare a mitului. 

Mitul creaţiei, în viziune mitologică, presupune o moarte (o eschatologie) 

şi o nouă geneză. Creaţia configurată în planul literar, adică o 

materializare a potenţialului creator, nu înseamnă anihilare de sine; 

aceasta este doar o perpetuare continuă a ideii. Întunericul nu apare în 

poezie, deci, în postura de abis, de prevestitor al unei eschatologii, ci, din 

contră, apare ca element generator de sensuri, un fel de „geniu‖ creator, 

prin care toate îşi găsesc un sens, o multiplicare infinită de lumi. 

Ideea de creaţie, asociată orbirii ca proces necesar de întoarcere 

spre sine determină analogia întuneric / poet. Homer este creatorul lipsit 

de vedere, dar  care „vede‖ în interiorul lucrurilor. 

Versul „Tu crezi că eu degeaba m-am scoborît din stele (...)?‖ 

precizează, prin urmare, apartenenţa poetului la un plan superior. Şi 

astfel, întunericul, adică orbirea, în acest caz, apare ca un dar, o cale de 

cunoaştere universală sau chiar sursă de inspiraţie. Orbirea, adică lipsa 

contactului cu realitatea obiectivă, face posibilă explorarea universului 

nemărginit; aceasta asigură armonia cu o putere creatoare transcendentă. 

În acest caz, „geniul negru‖ face referire la potenţialul creator pe care 

omul obiectiv îl posedă. 

Natura acestei puteri creatoare este duală, demiurgic / demonic, şi 

ar reprezenta esenţa existentă în sintagma „geniu negru‖ ce oferă diferite 

perspective de înţelegere. 

În primul rînd, întunericul, privit ca parte creatoare demiurgică, 

simbolizează abisul. Este vorba poate de haosul primordial, de pîntecul 

întregului univers, dătător de viaţă. Alăturarea demiurgului cu întunericul 

nu înseamnă o demonizare a celui dintîi, ci o potenţare a misterului, o 

prelungire a atotputerniciei sale.  Astfel, contrastul care răzbate prin 

versul „Cînd stînca e eternă şi valu-i trecător‖ face referire la nimicnicia 

vieţii, la imposibilitatea atingerii perfecţiunii în plan profan. Întunericul 
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simbolizează şi noua genune din care poate lua naştere un alt univers. G. 

Călinescu aminteşte, în acest sens, de ideea romantică preluată de 

Eminescu în construirea imaginii poetice: „...romanticul include viziunea 

lumii între doi poli, geneza şi stingerea, distribuind elementele, evolutiv şi 

involutiv, în perspectiva a două mari decoruri: fundul cosmogonic şi 

fundul eschatologic‖ (G. Călinescu, 1985: 123). Întunericul reprezintă 

acel har nativ dăruit fără a cere nimic în schimb; acel har prin care omul 

poate atinge absolutul.  

Pe de altă parte, prin raportarea la opoziţia negură („geniu negru‖) 

– lumină („Cu sufletu-n lumină‖) tindem să credem că întunericul este un 

simbol al răului. Întunericul cu valenţe demonice implică într-o oarecare 

măsură restrîngea orizontului de percepere, întrucît această asociere 

determină, în ultimă instanţă, şi alăturarea luminii cu divinitatea. Dacă 

acceptăm această variantă, înseamnă că acceptăm şi ideea că haosul 

primordial (continuat mai apoi prin zeiţa Nyx, reprezentare a nopţii în 

mitologia greacă) este asociat în totalitate demonicului, ceea ce este fals. 

Totuşi, sintagma ce apare în poezie, „geniu negru‖, poate face referire nu 

la întunericul în esenţa sa demonică, în acest caz, ci doar la o latură a sa, 

la o trăsătură superioară a omului subiectiv, prin care acesta poate evolua. 

Astfel, apare analogia între întuneric, ca nemărginire şi acea inspiraţie 

genială, inexplicabilă, de natură demonică. Spre deosebire de 

caracteristica pe care am amintit-o în cadrul analogiei întunericului cu 

puterea demiurgică, în acest caz, inspiraţia demonică apare ca ispită, ca 

pact faustian. Este vorba de o degradare spirituală paradoxală, întrucît 

acceptarea pactului faustian pentru atingerea perfecţiunii este imposibilă 

în plan transcedental. Versul ce urmează, „Sfăramă-n stînca rece a ta 

nebună liră‖, reprezintă, deci, ispita, îndemnul puterii creatoare geniale 

de a sacrifica totul în numele artei. 

La Eminescu, demonul nu este un răzvrătit, un înger căzut, ca în 

mitul biblic. În poezia eminesciană, demonului îi sînt atribuite chiar 

calităţile creatoare demiurgice. Ioana Em. Petrescu aminteşte, în acest 

sens, de observaţia lui Lucian Blaga din studiul „Daimonion‖, care 

consideră consideră demonul drept „o putere demonică, nu lipsită de-o 

oarecare transcendenţă, care izbucneşte în anume oameni (...). O putere 

magică, un duh pozitiv al creaţiei, al productivităţii, al faptei‖ (Ioana Em. 

Petrescu, 2005: 87). În cea de-a doua etapă a creaţiei eminesciene, 

demiurgul capătă „un metafizic instinct creator, înzestrat în exclusivitate 
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cu atribute de daimon‖ (Ibidem: 88). Se poate stabili o anumită sinonimie 

între demonic şi demiurgic şi, prin urmare, şi între demonic şi genialitate, 

întrucît forţa creatoare este materializarea potenţialului demiurgic în 

lumea obiectivă. „Geniul negru‖ pogorît în planul profan înseamnă 

revărsarea acestei inspiraţii în artă, ca tentativă de evadare din această 

stare de involuţie. 

Primul termen al dualităţii întuneric / poet fiind demonstrat, vom 

aborda semnificaţia celui de-al doilea. 

Poetul este, în textul eminescian: „străin şi efemer‖, „Cu sufletu-n 

lumină, cu gîndurile-n cer‖, „nebun şi palid‖. Însă „a ta nebună liră‖, ca 

atribut al creatorului, trimite la mitul lui Orfeu. Paralela ce apare, prin 

raportare la mitul orfic, între muzică şi artă este evidentă. Totuşi, muzica 

la care ne raportăm este cea pe care se bazează structura armonioasă a 

întregului univers sau, altfel spus, acea „muzică a sferelor, prin care se 

înţelege uriaşa muzică simfonică produsă de rotaţia planetară‖ (G. 

Călinescu, 1985: 144). Orfeu apare în artă ca muzicianul capabil să 

farmece oamenii, animalele şi chiar zeii cu lira sa. El se identifică unui 

arhitect cosmic, care prin artă depăşeşte planul terestru. 

Poetul orfic, este singurul care, în accepţiunea romantică poate 

evolua spre planul transcendent. El este o prelungire a întunericului, un 

posesor al forţei divine, creatoare, în planul terestru. În Poet se manifestă 

acea chemare a absolutului, întrucît el are „sufletu-n lumină‖, fiind 

conştient de puterea creatoare pe care o posedă. El îşi redescoperă 

rădăcinile universale în inima haosului, de fapt, în muzica sferelor ce face 

ca acest pîntec primordial să nu se stingă niciodată. „Tendinţa de a urma 

calea mistică pentru a depăşi condiţia umană (...) îşi găseşte expresia cea 

mai concretă în orfici...‖ (Giovanni Filoramo, 2008: 312). 

În ceea ce priveşte „nebunia‖ („Ci tu, nebun şi palid, la poalele ei 

plîngi...‖) care este atribuită poetului, aceasta nu trebuie privită ca un 

element perturbator. Din contră, nebunia este definiţia dată inspiraţiei 

neînţelese de către neiniţiaţi. „Inspiratul, poetul, iniţiatul par adesea 

nebuni printr-un aspect al comportamentului lor, căci nu se încadrează în 

normele obişnuite‖ (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, 1993: 333). În 

poezie, poetul este considerat nebun deoarece actul său creator pare 

absurd: „Sfăramă-n stînca rece a ta nebună liră / Căci lumea este piatră 

şi ea nu te admiră‖. Poetul nebun este, totuşi, creator, iar prin „demenţă‖ 

reuşeşte să se purifice, fiind însă incapabil să atingă fericirea; el este 
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„acela care sacrifică totul, pentru a dobîndi înţelepciune, iniţiatul 

exemplar‖ (Ibidem: 333). 

Legătura dintre poetul-om şi cer („gîndurile-n cer‖) este dată de 

ideea demiurgică, ideea creatoare. Privit ca un simbol al conştiinţei, cerul 

semnifică idealul absolut, desăvîrşire a spiritului uman. 

Lira, ca instrument prin care poetul-muzician descoperă sensul 

lumii, devine „simbolul şi instrumentul armoniei cosmice‖ (Ibidem:  226). 

Muzica apare ca element primordial ordonator al universului. În poezia 

eminesciană, „nebuna liră‖ este, prin urmare, reprezentarea inspiraţiei 

creatoare neînţelese care se revarsă în lume pentru ca omul să acceadă 

spre nemurire: „Sfăramă-n stînca rece a ta nebună liră, / Căci lumea este 

piatră şi ea nu te admiră‖. Legenda spune că Orfeu a coborît în Infern 

pentru a-şi elibera soţia, Euridice, muşcată de un şarpe veninos. 

Impresionîndu-l pe Hades cu acordurile sale, lui Orfeu i s-a oferit 

posibilitatea de a o aduce în lumea celor vii pe soţia sa, însă a încălcat una 

din interdicţiile impuse şi astfel, a pierdut-o pe Euridice pentru totdeauna. 

Aşadar, poetul orfic ne apare ca simbol al luptătorului, însă un luptător 

incapabil să anihileze răul şi care moare din cauza acestei incapacităţi de 

a-şi depăşi neputinţa. Tot pe acelaşi tipar, el poate simboliza şi „lipsa 

puterii sufleteşti‖, întrucît „nu izbuteşte să scape de contradicţia dintre 

aspiraţiile sale spre sublim şi spre banalitate şi moare deoarece n-a avut 

curajul să aleagă‖ (Ibidem: 385). În cele din urmă, poetul, ca receptacul al 

universului conţine în sine mîntuirea individuală, idee care este susţinută 

în textul eminescian de versul „Cu sufletu-n lumină, cu gîndurile-n cer‖. 

Muzica şi Drama sînt cele două idei forţă pe care Eminescu îşi 

sprijină textul („Voi să ridic palate la două dulci surori, / La Muzică şi 

Dramă... în dalbe sărbători...‖). Gilbert Durand explica în Structurile 

antropologice ale imaginarului această dualitate: „dacă muzica e în 

primul rînd armonie, ea nu e mai puţin contrast dramatic‖ (Gilbert 

Durand, 1977: 433). Muzica rămîne totuşi principiul creator, fie că este 

vorba de muzica sferelor, fie că este vorba de muzica profană, ca 

exponent al creaţiei revărsate în lume. Dar, ea se întregeşte doar prin 

contopirea cu dramaticul – potenţialul materializator.  

Armonizarea contrariilor apare ca pretext al evoluţiei spirituale. 

„Muzica e considerată o unire a contrariilor (...), la poeţii romantici 

sonoritatea muzicală e resimţită drept fuziune, drept comuniune a 

macrocosmosului şi microcosmosului‖ (Ibidem: 222). Parcurgînd traseul 
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mitic, vedem în Muzică, aşa cum am precizat, o forţă ordonatoare 

universală. Muzica, identificată cu poezia, este însuşi potenţialul creator. 

„Întrucît dacă muzica sau sonata e înainte de toate îmbinare armonioasă, 

ea nu e mai puţin dialog, acoperind durata cu o reţea dialectică, cu un 

proces dramatic. De aceea muzica nu se leapădă niciodată de dramă: 

drama religioasă a liturghiei sau a cantatei, drama profană a operei‖ 

(Ibidem: 338-339). 

Astfel, Drama specific profană devine potenţialul materializator 

prin excelenţă. Drama atribuită poetului ca şi imposibilitate de a evolua se 

revarsă în arta nemuritoare. Astfel, echilibrul universal se regăseşte în 

planul profan, ca şi promisiune a purificării. Acest crez apare în poezie 

prin versurile: „Voi să le-ngîn viaţa şi-n cupa lor aurie / Să torn zi şi-

ntuneric, dureri şi bucurie‖, aceasta fiind calitatea artei, profane, de a se 

identifica în acelaşi timp cu perfecţiunea şi cu efemeritatea. 

Poezia, ca principiu de cunoaştere al universului devine, deci, nu 

doar o formă de aspiraţie spre absolut, ci însăşi esenţa divină, acea 

Muzică celestă armonizatoare. 

După cum am observat, poezia Întunericul şi poetul este aproape 

în întregime construită pe perechi de elemente complementare: 

întunericul – poetul ca exponent al puterii creatoare revărsate în lume, 

Muzica –  Drama ca materializare a potenţialului creator. Imaginea 

poetică îşi găseşte rădăcini în mit, iar mitul configurat în poezie apare ca 

sursă originară pentru aceasta. Genialitatea poetică înzestrată cu puteri 

demiurgice se identifică în mitul orfic prin posibilitatea de a evolua doar 

cu ajutorul artei. Întunericul şi poetul este, prin urmare, un elogiu adus 

creaţiei, prin care nu se încearcă decît o redescoperire universală a 

condiţiei primare a existenţei. 

Mitul materializat în poezia eminesciană nu poate reprezenta doar 

un pretext al explorării spaţiilor legendare. Din contră, prin mit se 

încearcă o identificare a rădăcinilor universale, capabile să decodifice 

întreaga genealogie a unui popor. Miturile evidenţiate în poezia 

Întunericul şi poetul apar ca forme de cunoaştere, dar şi ca principii pe 

care se construiesc imaginile poetice eminesciene. 



ANDREI CONSTANTIN ŞERBAN 

44 

 

BIBLIOGRAFIE 

G. Călinescu, 1985, Opera lui Mihai Eminescu, Editura Minerva, 

Bucureşti. 

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, 1993, Dicţionar de simboluri, Editura 

Artemis, Bucureşti. 

Rosa del Conte, 2003, Eminescu sau despre absolut, Editura Dacia, 

Bucureşti. 

Ştefan Aug. Doinaş, 1974, Lectura Poeziei, Editura Cartea Românească, 

Bucureşti. 

Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 1976, Eminescu – cultură şi creaţie, Editura 

Eminescu, Bucureşti. 

Gilbert Durand, 1977, Structurile antropologice ale imaginarului, Editura 

Univers, Bucureşti. 

Mircea Eliade, 1991, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti. 

Mihai Eminescu, 1978, Poezii. Proză literară (volumul II), Editura 

Cartea Românească, Bucureşti. 

Giovanni Filoramo (coord.), 2008, Istoria Religiilor, Editura Polirom, 

Iaşi. 

Ioana Em. Petrescu, 2005, Eminescu. Modele cosmologice şi viziune 

poetică, Editura Paralela 45, Piteşti. 

 



 

45 

IRINA-ŞTEFANIA VAIDA 

Anul II, Iaşi 

Nemurirea, între izbăvire şi blestem în poezia Bolnav în al 
meu suflet 

Măreţia unui spirit nu stă în raportarea acestuia la viaţă, nici chiar la 

moarte, ci în modul în care trăieşte şi presimte ne-murirea. Pentru un artist, 

această experienţă, departe de a fi o revelaţie, se dobîndeşte printr-un proces 

îndelungat de căutări şi contradicţii. Astfel, înainte de a-l raporta la absolut, 

exegeţii l-au asociat pe Eminescu în primul rînd căutării.  

Lucrarea de faţă descrie doar o treaptă a acestei căutări sau, mai bine 

zis, una din căile pe care ea le-a ales. Poezia Bolnav în al meu suflet ocupă 

un loc aparte în sensibilitatea eminesciană, situîndu-se la polul opus unor 

scrieri precum  rugăciunea Apari să dai lumină.  

Din perspectiva noastră, „bolnav‖ nu ilustrează altceva decît ruptura 

interioară, un fel de criză spirituală acută a cărei consecinţă şi al cărei 

tratament este durerea. Desigur, ceea ce vine din exterior susţine intensitatea 

suferinţei: confruntarea cu moartea, nesiguranţa şi hotarele precise ale 

cunoaşterii sporesc sentimentul zădărniciei şi conduc uneori spre angoasa de 

tip existenţialist.  

Poezia aceasta a fost cu siguranţă scrisă ca rod al unor frămîntări 

lăuntrice profunde cu privire la fiinţare şi ar fi inutil să mai demonstrăm ceea 

ce C. Noica a observat cu atîta naturaleţe, şi anume că Eminescu „a trăit cu 

suferinţa de-a nu şti totul‖. Lecturile poetului ni-l înfăţişează ca un spirit 

neliniştit, preocupat de temele fundamentale ale hinduismului. Eminescu a 

simţit, folosind termenii lui Blaga, „cenzura transcendentă‖ şi a trăit dramatic 

vorbele Sf. Grigorie de Nyssa: „Tu nu vei cuprinde taina într-un singur 

cuvînt şi vei continua să-i pui întrebări‖.  

Gîndirea este dezarmată în faţa misterului imposibil de pătruns, iar 

sintagma „geniul trîndav‖ ilustrează tocmai acest sentiment de zădărnicie al 

avîntului spre cunoaştere. Genialitatea, deci, nu mai este un dar, nu pătrunde 

Adevărul, ci se întoarce asupra ei înseşi, pentru a cugeta ca în Scrisoarea I: 

„gînduri ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru scînduri‖.  

La această treaptă, viaţa închinată la „scîrbă şi-ntristare‖ nu este o 

urmare nefirească. Desigur, atitudinea eului liric este ironică, întrucît nevoia 

unei dimensiuni spirituale contrastează evident cu dezgustul şi zădărnicia, iar 

întristarea nu dobîndeşte un sens de religiozitate.  
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Versul ce urmează concentrează ideea unei discrepanţe între lumea 

ideală, nesupusă schimbării şi cea fenomenală, între lumea mică în care 

trăieşte omenirea şi imensitatea necuprinsă cu mintea. „Prea slab pentru-a fi 

mare‖ ilustrează, astfel, raportarea la perfecţiune, la măreţia absolutului. 

„Prea mîndru spre-a fi mic‖ exprimă, prin antiteză, refuzul de a se conforma 

nimicniciei impuse şi de a participa la efortul „muşuroaielor de furnici‖ în 

agitaţia lor pentru clădirea unor lucruri efemere. Această împotrivire nu face 

ca viaţa să aibă o valoare mai mare faţa de cea a „omului de nimic‖, căci 

însăşi condiţia umană le subordonează deopotrivă morţii. Vina naşterii nu 

aparţine, ca în alte creaţii eminesciene, celor care trăiesc, căci fiinţele nu 

„sînt atrase-n viaţă de un dor nemărginit‖, precum în Scrisoarea I. Expresia 

„născut făr’ de-a mea vină‖ poate implica ideea existenţei unui zeu sau a 

unei „soarte oarbe‖ care trasează, impersonal, cercul destinului.  

Suferinţa ce individualizează şi izolează („Nu merg cum merg alţi 

oameni‖) îşi are rădăcinile în luciditate. Conştiinţa nimicniciei şi a refuzului 

interior de a o accepta este cea care-l condamnă „la suferinţe grele‖, ştergînd 

distincţia între bine şi rău şi pierzînd ceea ce omul poate păstra sfînt în inima 

sa: „Sfînt n-am nimic, în bine nu cred şi nici în rău‖. Acestea sînt, citînd-o pe 

Zoe Dumitrescu-Buşulenga, „semne ale unei adînci dureri existenţiale‖, prin 

care se repetă obsesiv lipsa de sens a fiinţării. Însă nici chiar conştiinţa 

acestei inutilităţi nu poate anula dorinţa de a trăi, puternic înrădăcinată în 

fiinţă („Viaţa mea aceasta nici vreu şi nici n-o vreu‖). Prin urmare, instinctul 

schopenhauerian nu poate fi anulat de raţiunea ce înfăţişează viaţa ca o 

absurditate în absenţa certitudinii izbăvirii.  

În faţa unei extincţii totale, conştiinţa ar provoca un dureros proces 

de nimicire a voinţei oarbe de a trăi: „Aş rîde doar de o viaţă, dispreţuind-o 

toată,/ Muncind cu mii de chinuri suflarea ei spurcată,/ Muncind în mine 

însumi, voinţa-n orice nerv,/ Peirea cea eternă din mine să o serv‖. 

Incertitudinea devine însă o dramă a existenţei în presimţirea „migraţiei 

eterne‖, căci nemurirea e văzută ca o ameninţare şi ca pedeapsă în intuiţia 

reîncarnării: „Şi dacă oare-a morţii mîni palide şi reci/ În loc să sfarme 

vecinic a vieţii mele normă/ Ar pune al meu suflet sărman în altă formă?/ La 

sorţi va fi pus iarăşi, de către lumi din cer,/ Ca cu acelaşi suflet din nou să 

reapară,/ Migraţiei eterne unealtă de ocară?‖. 

Imaginea sufletului supus „la sorţi‖ sugerează, în primul rînd, 

reîncarnarea, căci el este damnat să trăiască „un şir nesfîrşit‖ de sorţi, dacă-l 

putem parafraza pe Iona (Marin Sorescu, 2006: 39). În plan metaforic, este 
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introdus motivul fortuna caeca est, înfăţişînd astfel o soartă oarbă, ce nu ţine 

seama de individualitate şi nu face distincţia între bine şi rău.  

Sugestivă este, de asemenea, imaginea sufletului ce devine, în faţa 

destinului implacabil, „unealtă de ocară‖. S-ar putea implica existenţa unui 

„demiurg rău‖, care condamnă creaţia la o nesfîrşită revenire în suferinţă şi 

care, în orbirea sa, nu ţine seama de aspiraţiile şi de frămîntările ei 

lăuntrice.Versurile ce urmează reprezintă chintesenţa unei viziuni tragice 

asupra vieţii: „Nimic, nimic n-ajută – şi nu-i nici o scăpare/ Din astă lume-

eternă ce trecătoare pare‖. În acest context, citez din nou cuvintele lui Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga: „Nu cunosc pagină existenţială mai disperată în toată 

poezia lumii. Se îmbină aici atîta durere, atîta spaimă de viaţă, atîta groază de 

posibilele reveniri (migraţia eternă) preconizate de filosofia indiană, atîta 

dorinţă, neputincioasă însă, de a distruge voinţa de a trăi (aceea în care 

Schopenhauer vedea izvorul vieţii), dar şi atîta umilinţă şi dispreţ de sine 

(nimicnicia lui) încît existenţialiştii secolului al XX-lea apar, pe lîngă el, ca 

nişte snobi dezgustaţi de o viaţă oţioasă. Deznădejdea concentrată aici, atît 

de cumplită, nu e creştină, însă izbucneşte dintr-o sinceritate sfîşietoare.‖ 

(Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 2009). 

Ideea intensităţii depline a întregii fiinţări, dar şi a fiecărei trăiri în 

parte, este reluată printr-o imagine definitorie pentru existenţă. Eterna 

„fulgerare cu inimă diformă‖ aminteşte, prin forţa sugestivă a expresiei, de 

viaţa privită ca punct de lumină în întuneric, lumină ce, de această dată, se 

aprinde şi se stinge la nesfîrşit, „deformînd‖ inima prin două chemări 

contradictorii - chemarea vieţii, supusă instinctului schopenhauerian, în 

antiteză cu glasul conştiinţei, care repetă obsesiv sentinţa: „nu-i nici o 

scăpare‖. 

În centrul acestor trăiri, fiinţa „cumplit de ostenită‖ simte că a trecut 

prin „evi‖ de suferinţă şi că aceştia se vor relua la nesfîrşit. Sintagma „pustiu-

alergătoare‖ ilustrează, în acelaşi timp, imposibilitatea de a se adapta în 

această lume şi încercarea continuă de a ieşi din cercul vicios al existenţei.  

Lupta „pînă la sînge‖ cu viaţa, parafrazînd cuvintele Sf. Apostol 

Pavel (Epistola către Evrei a Sf. Ap. Pavel 12, 4), nu se poate încheia aici 

decît cu o inevitabilă înfrîngere.  

Într-un asemenea context, expresia „culmea morţii‖ îşi pierde 

valoarea oximoronică. Extincţia devine singurul sens pe care-l poate oferi o 

viaţă lipsită de valoare prin ea însăşi. Asemenea dorinţei lui Sisif şi în 

contrast cu existenţa, moartea presupune odihna: „Şi-acum din nou în evu-mi, 

lui Sisif cruda stîncă/ Spre culmea morţii mele ridic ş-ast’ dată încă‖. 
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Sintagma „ş-ast’ dată‖, repetată, trimite într-o oarecare măsură la 

sinuciderea din fiecare zi despre care vorbeşte Cioran, cu diferenţa că 

Eminescu nu o priveşte ca pe o artă, o voluptate a suferinţei, ci o înfăţişează 

tragic, fiind o culme nedepăşită a deznădăjduirii.  

Poezia se încheie în aceeaşi atmosferă a incertitudinii ce constituie 

prilejul meditaţiei şi trăirilor poetice: „Cine-mi spune că-i cea din urmă 

oară?‖. Această interogaţie retorică finală presupune două perspective: una a 

nesiguranţei, născute din sentimentul că filosofia reîncarnării e reală şi că 

nemurirea nu e altceva decît negarea puterii morţii de a pune capăt suferinţei 

vii a sufletului, în timp ce a doua interpretare sugerează negarea acestei 

ipoteze. În primul caz, extincţia apare ca ceva dorit, ca izbăvire; în al doilea, 

sfîrşitul ireversibil va fi trăit cu un nou dramatism, căci va nega şi el, în 

aceeaşi măsură, sensul existenţei.  

Nemurirea va putea fi presimţită apoi ca negare a atotputerniciei 

morţii, într-o variantă spirituală mai aproape de cea creştină (aşa cum apare 

în poezia Răsai asupra mea scrisă de Eminescu în cam aceeaşi perioadă). 

Cu privire la această temă, amintim un fragment din scrierile lui Emil 

Cioran: „Cine mai crede că se mai poate muri n-a cunoscut anumite dureri şi 

singurătăţi. Imposibilitatea de a descrie inevitabilul nemuririi…‖ (Emil 

Cioran, 1997: 83). 

Dominanta gravă, existenţială a poeziei nu ilustrează doar interesul 

viu al lui Eminescu pentru filosofie şi credinţă, ci este rodul unor frămîntări 

lăuntrice reale, legate de sensul sacru al vieţii, faţă de care poetul a oscilat 

mereu între a-l afirma şi a-l nega.  

Mai mult decît un simplu concept, nemurirea este pentru Eminescu 

mister, blestem, izbăvire şi rugăciune. Ea se regăseşte, în neclintirea ei, sub 

diferite forme, dar apare mereu în poezia eminesciană.  
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GEORGE NEAGOE 

Master II, Bucureşti 

Antume şi postume: afinităţi şi divergenţe la G. Călinescu 

şi I. Negoiţescu 

Alegîndu-mi ca temă dihotomia antume – postume în cazul 

poeziei lui Eminescu, am pornit cu handicapul celui care se încumetă să 

aducă în discuţie o problemă aparent tranşată. M-a îndemnat să continui 

îndrăzneala de a surprinde cîteva detalii inconturnabile în disputa 

liderului Cercului Literar de la Sibiu cu G. Călinescu în ceea ce priveşte 

evaluarea critică şi exegetică a versurilor eminesciene. 

Ar fi fost necesar să elimin din dezbatere distincţia dintre antume 

şi postume, dat fiind că Petru Creţia a argumentat împotriva opţiunii lui 

Perpessicius pentru respectiva segmentare. Opiniile eminentului editor 

sînt solide, întrucît se bazează pe cercetarea manuscriselor, pe 

evidenţierea diferenţelor dintre acestea şi versiunile tipărite în reviste şi, 

nu în ultimul rînd, pe constatarea că sănătatea poetului reprezintă un 

factor inevitabil în critica filologică: „din punctul de vedere al girului 

definitiv al autorului, nu putem afirma despre niciuna dintre poeziile 

antume ale lui Eminescu că n-ar mai fi intervenit asupra ei, fie în 

momentul, amînat în veşnicie, al alcătuirii unei ediţii de autor definitive. 

Şi, chiar dacă vrem cu orice preţ să fim mai puţin categorici, între antum 

1866 – 1883 şi antum 1883 – 1889 este toată diferenţa între o voinţă 

deplină şi una grav alterată de uriaşa combustie care o alterase‖ (Petru 

Creţia, 1998: 51). Nu este cazul să stăruiesc asupra citatului anterior. Mai 

important se dovedeşte să sesizăm că, prin raţionamentul său, autorul 

Norilor invalida una dintre cele mai cunoscute construcţii teoretice 

postbelice despre lirica eminesciană: „M-aş întoarce, ca fiind mai gravă, 

la ipostazierea opoziţiei antum – postum într-o opoziţie de esenţă 

creativă. Cultura noastră dispune, din acest punct de vedere, de o carte 

altminteri admirabilă, plină de fine analize şi de intuiţii profunde: Poezia 

lui Eminescu, de Ion Negoiţescu […]‖ (Ibidem: 51). În judecata sa 

categorică, Petru Creţia n-a înţeles cauzele profunde care l-au determinat 

pe fostul cerchist să apeleze, în analiză, la disjuncţia între poeziile 

publicate în timpul vieţii şi materialul rămas în lăzile predate Academiei 
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Române de către T. Maiorescu în 1902. Observaţiile pertinente din 

Testamentul unui eminescolog încă îşi caută rezonanţă în mediul şcolar 

şi universitar. Nici editologia nu beneficiază de pe urma lor, avînd în 

vedere că nimeni pînă acum n-a încercat să aplice principiile expuse în 

volumul mai sus menţionat. Poate că este prea devreme pentru un 

asemenea efort.  

Cea mai importantă consecinţă a schimbării de perspectivă 

propusă de Petru Creţia este şubrezirea demersului exegetic întreprins de 

I. Negoiţescu. În capitolul consacrat lui Eminescu, autorul Istoriei critice 

a literaturii române recurge la demonstraţia din Testamentul unui 

eminescolog, însă nu o socoteşte întru totul incontestabilă, pentru că 

„statutul unora de antume şi a altora de postume nu e neapărat rezultatul, 

combătut de Creţia, al unor viziuni estetice opuse (Negoiţescu exagerează 

cu siguranţă deosebirea dintre ele), dar este, în orice caz, urmarea voinţei 

poetului de a se arăta în lume doar cu o faţă, nu cu cealaltă‖ (Nicolae 

Manolescu, 2008: 380). Afirmaţiile lui Nicolae Manolescu lasă totuşi 

nedumerirea dacă presupusele feţe ale creativităţii eminesciene sînt 

gemene şi siameze deopotrivă. De fapt, pe critic nu-l deranjează 

disjuncţia în sine, ci felul în care Negoiţescu alege să valorizeze volumul 

al IV-lea din ediţia întocmită de Perpessicius. Că unul sau celălalt are 

dreptate, asta contează mai puţin în studiul de faţă. Strategia lui Nicolae 

Manolescu este simplă şi nu ţine de ponderea lui Eminescu în canonul 

românesc, în romantismul european sau în secolul al XIX-lea, ci de 

combatere a unei opinii critice statornicite de peste trei decenii. Noua 

interpretare din Istoria critică... nu-şi avea rostul şi locul fără 

minimalizarea celei din cartea lui I. Negoiţescu: „Un Eminescu brut ar fi 

preferabil unuia net. Lucrînd repetat asupra textelor, le-ar fi scurs de seve 

şi de miresme. […] Însă e destul să citim cu atenţie pasajele aduse în 

sprijinul comentariilor ca să remarcăm precaritatea artistică, în sensul cel 

mai strîmt, dar şi cel mai larg al cuvîntului, a postumelor. Ca să-şi 

dovedească ideea, Negoiţescu citează zeci de versuri, unele admirabile, 

majoritatea însă pline de improprietăţi de lexic (cuvinte inventate ad-hoc, 

forme greşite) ori de gramatică (foind de dezacorduri), prozodic deficitare 

şi evident lăsate de izbelişte în labirintul manuscriselor‖
 
(Ibidem: 382–

383). 

Am reprodus un pasaj mai larg din două motive. Întîi de toate, 

Nicolae Manolescu are în mare parte dreptate să conteste selecţia 
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efectuată de omologul său mai vîrstnic. Versurile nu sînt într-atît de 

surprinzătoare pe cît ar vrea să ne convingă I. Negoiţescu. Sigur că ele 

conţin misterele lumii, dar această caracteristică este mai mult ca sigur 

derivată pentru a face o conexiune între poezia marelui romantic şi cea a 

lui Lucian Blaga. Monograful lui Maiorescu şi Sadoveanu se grăbeşte să 

taxeze inerentele greşeli lingvistice provocate, probabil, şi de grabă, şi de 

neatenţie şi, totodată, nu-şi dă seama că unele deficienţe se explică prin 

obişnuinţa lui Eminescu, dovedită de manuscrise, de a construi poemele 

pe arhitectura unor picioare metrice pe care şi le impunea. Constrîngerile 

prozodice nu puteau fi respectate de la început, iar improvizaţia stilistică 

nu constituie o deficienţă, ci un pas intermediar către finisare. Dacă 

sîntem de acord că Maiorescu l-a influenţat pe Eminescu în alegerea 

pieselor date spre tipar, trebuie să nu uităm că scriitorul a operat, de-a 

lungul vieţii, cu mai multe concepţii, simultane şi succesive, despre 

poezie. Tocmai acest detaliu le-a scăpat tuturor exegeţilor, inclusiv lui 

Negoiţescu, fiindcă el a căutat doar chipul pe care poetul şi l-a cenzurat 

din pricina mentorului Junimii, fără a lua în considerare şi contradicţiile 

interioare ale temperamentului artistic eminescian. 

După apariţie, eseul Poezia lui Eminescu a acaparat discuţia 

despre binomul antume – postume, cu toate că, aşa cum au semnalat şi 

Nicolae Manolescu (Ibidem: 382), şi Andrei Terian
 

(2009: 578), G. 

Călinescu a reabilitat, în Opera lui Mihai Eminescu, proiectele aflate în 

manuscrise. Universitarul sibian stabileşte o analogie între modul în care 

„maestrul detestat‖
 
(Ştefan Augustin Doinaş, 2003: 75) şi discipolul 

răzvrătit (dar fidel) se raportează teoretic la scrierile marelui poet: „Cu 

adevărat important e că G. Călinescu citeşte poezia eminesciană utilizînd 

o grilă dublă («liturgică» şi «hieroglifică»), nu cu mult diferită de aceea 

pe care o va folosi, trei decenii mai tîrziu, I. Negoiţescu în Poezia lui 

Eminescu (1967/1968). De altfel, nu e greu să observăm că «liturgicul» 

bazat pe cultul sonorităţilor şi al formei «perfecte» corespunde în genere 

«neptunicului» conceptualizat de fostul cerchist, pe cînd «hieroglificul», 

provenit din magnetismul viziunilor, poate fi echivalat cu «plutonicul»‖
 

(Andrei Terian, 2009: 139). 

Din păcate, precedenta observaţie nu ne lămureşte de ce criticii au 

legat aproape indisolubil antumele şi postumele de studiul lui 

I. Negoiţescu şi au eliminat din discuţie contribuţia călinesciană. Cea mai 

la îndemînă explicaţie pentru o atare stare de fapt este forţa de seducţie a 
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termenilor propuşi de autorul Engramelor. Apoi, similitudinile stabilite 

de Andrei Terian sînt de dată recentă şi, pînă la volumul său, nimeni nu s-

a gîndit că G. Călinescu şi-ar fi bazat „impresiile‖ pe anumite grile 

teoretice. 
Voi releva, în continuare, atît unele afinităţi, cît şi cîteva divergenţe 

între viziunea călinesciană şi cea a lui I. Negoiţescu. Ambii citesc poezia lui 

Eminescu în favoarea ei, însă utilizează instrumente distincte. Autorul 

Principiilor de estetică se străduieşte să înlăture prejudecata că Eminescu ar 

fi fost un „filozof‖, ceea ce nu-i era deloc dificil, întrucît marele romantic nu 

şi-a formulat niciodată un set de postulate. Călinescu întîmpina obstacole 

exclusiv în cazul versurilor sentenţioase, îngreunate de definiţii, precum 

acelea din Glossă, caracterizate ca fiind „expresia unei amărăciuni 

metafizice, a unui sentiment de mare scîrbă şi zădărnicie‖ (G. Călinescu, 

2009: 728). Nu altele vor fi procedeele pe care criticii postbelici, de la 

George Gană la Ion Pop, le vor întrebuinţa pentru a demonstra că lirica lui 

Lucian Blaga nu este invadată de concepte. Situarea lui G. Călinescu faţă de 

influenţa filozofiei asupra poeziei eminesciene rămîne ambiguă. Din punctul 

de vedere al surselor, pe autorul Istoriei literaturii române de la origini pînă 

în prezent îl interesează impactul lui Schopenhauer asupra creativităţii 

poetului, socotind că astfel sporeşte înţelegerea formei poetice: „Pentru cine 

citeşte acum prin Schopenhauer chiar versurile, citate, din Glossă, ca 

exprimînd sentimentul universal de zădărnicie, se nuanţează filozofic‖ 

(Ibidem: 741). Alteori, criticul recunoaşte că unele versuri din poemul 

menţionat anterior „redactează de aproape idei schopenhaueriene‖ (Ibidem: 

742). De asemenea, face identificări între anumite pasaje din Lumea ca 

voinţă şi reprezentare şi fragmente atît din antume (Cu mîne zilele-ţi adaogi, 

Revedere), cît şi din postume (Mureşan). G. Călinescu se afla în ipostaza de 

a renunţa forţat la conceptele sau, mai degrabă, la pseudopreceptele din 

poezia eminesciană, dar acestea se întorceau ca un magnet din două motive. 

Deoarece, pe de o parte, destule versuri rămîn scheletice fără carnaţia 

ideatică şi, pe de altă parte, criticul însuşi avea o tendinţă de a filozofa. G. 

Călinescu era conştient de vulnerabilitatea Glossei. 

Interesant este că tocmai acest poem a fost luat ca pretext de 

Negoiţescu pentru a răsturna percepţia despre raportul dintre antume şi 

postume: „Cine vrea să desprindă din opera lui Eminescu poetica sa latentă, 

teoria care o străbate şi o delimitează, e izbit de aerul uscat ce învăluie 

romantismul lui sedus de abstracţiuni (în sensul filozofiei idealiste germane), 

sublimarea imaginii în conceptul ei; deoarece el îşi închipuia actul poetic ca 
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un fel de circumscriere a focului conceptelor şi rezultatul acestei activităţi nu 

putea fi decît virtuozitatea de sentinţe ce şi-a atins prototipul în Glossă‖ (I. 

Negoiţescu, 1995: 22). Părerea fostului cerchist n-are cusur. Înlăturarea 

antumelor are caracter programatic. Demersul accentuează, şi în acest acest 

caz, meritele lui Eminescu. Deşi diminuează şi chiar tinde să înlăture 

importanţa antumelor, Negoiţescu judecă poeziile eminesciene prin prisma 

îngustă, însă expresivă, a lirismului. Marşa, prin urmare, pe un factor de 

modernitate a poeziei. Ştim că abia simboliştii, de care autorul Strigoilor 

pare să nu fi fost influenţat, au schimbat criteriul poetic, mizînd exclusiv pe 

liricizare şi pe înlăturarea retorismului. În schimb, Eminescu era tributar unei 

gîndiri eterogene despre poezie, fie de origine romantică, fie moştenită din 

spaţiul românesc, acesta din urmă fiind tributar amalgamului de convenţii 

literare. Exemplul Scrisorii I, aliaj friabil între vizionarismul cosmogonic, 

satiră şi melancolie, este elocvent. 

Studiul lui Negoiţescu reprezintă rezultatul ciocnirii dintre conceptul 

de poezie folosit de critic şi cel presupus a fi preferat de scriitor. Procedînd 

reducţionist, „managerul‖ Cercului Literar de la Sibiu se străduia să 

descopere insuliţele neconturate suficient pe harta creativităţii eminesciene. 

Pentru Negoiţescu, valoarea supremă în poezie o constituie lirismul. În acest 

sens se dezvoltă analizele sale arborescente, care au ca trunchi Povestea 

magului călător în stele: „Parcurgînd acest poem, simţi cum se desfac 

peceţile lirismului eminescian şi pătrunzi la stratul ultim al viziunilor lui 

Eminescu, acolo unde sună chemarea, cea mai adîncă şi mai plină de mister, 

care a desfătat şi otrăvit auzul poetului‖ (Ibidem: 34). Extazul interpretativ 

prin care trece Negoiţescu nu se datorează numai caracterului său excentric. 

Deşi l-a publicat în 1967, criticul şi-a scris eseul în perioada 1953 – 1954, 

adică la un an de la apariţia volumul al IV-lea (primul de postume) din ediţia 

Perpessicius. Pentru exegetul care nu văzuse pînă atunci manuscrisele 

eminesciene şi care poate nici nu consultase ediţia de Poezii realizată de G. 

Călinescu în 1936, materialul scos la iveală reprezenta o revelaţie. Era clar 

un Eminescu nou, nebănuit. De aici şi fervoarea hermeneutică. Ne putem 

întreba totuşi dacă nu cumva Negoiţescu a citit, pînă în 1967, articolele lui G. 

Călinescu referitoare la Eminescu din Studii şi cercetări de istorie literară şi 

folclor. O astfel de sugestie vine din cauza consideraţiilor opuse ale celor doi 

despre Povestea magului călător în stele. Piesă de rezistenţă pentru 

Negoiţescu, ea este puerilă şi inconsistentă în lectura călinesciană, care îi 

atribuie defectele unei antume ca Glossă: „În haosul acesta de concepte 

noroase şi copilăreşti se desprind două idei fundamentale. Cea dintîi este 
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aceea că fiece om are steaua lui pe cer, idee banală, trebuie să recunoaştem, 

dar făcînd parte, în poemul eminescian, dintr-o pretenţie de «sistem». [...] A 

doua idee este că deşi orice om are un înger păzitor […] cu sediul într-o stea, 

printr-o excepţie sînt fiinţe fără înger şi fără stea‖ (G. Călinescu, 2009: 795). 

Sigur că orice critic simplifică sau amplifică în funcţie de opţiunea 

proprie. Rămîne să decidem dacă trebuie să renunţăm la dihotomia antume – 

postume. Soluţii au fost oferite, dar toate au ocolit varianta cea mai simplă, şi 

anume studiul stilistic. Persistă încă prejudecata nefinisării manuscriselor. O 

putem accepta în sensul absenţei finalului. Povestea magului călător în stele 

sau Memento mori sînt, la un anumit nivel, nişte poveşti cărora poetul nu le-

a găsit încheierea. Ar fi mai instructiv şi mai util dacă le-am compara cu 

formele unor poeme publicate în epoca de redactare a respectivelor proiecte. 

Ne vom da seama că sintaxa, figurile şi tipurile de rime sînt cele consacrat-

eminesciene. Un scriitor nu se confundă exclusiv cu viziunile artistice sau cu 

textele sale aşa-zis rotunde. El are şi o notă stilistică, iar a lui Eminescu este 

inconfundabilă. O continuare în direcţia amintită ne va convinge probabil că 

retorica postumelor este aceeaşi cu cea a antumelor şi că feţele gemene sînt 

siameze. 
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RODICA POPA 

Master II, Sibiu 

Cu psihanaliza prin labirintul biografic şi textual 

Este psihanaliza o metodă eficientă pentru înţelegerea biografiei, 

sau pentru înţelegerea relaţiei biografie-text sau exclusiv pentru 

înţelegerea textului, sau toate cele trei variante?! Dacă sîntem pe un tărîm 

retoric putem adăuga întrebările Dr. Nica, cel care a studiat mai mult 

structura somato-psihică eminesciană, şi mai ales a studiat-o pe un 

pacient de care noi nu dispunem în momentul de faţă, avînd doar 

amintirea şi opera sa ca reper de analiză: „A fost Eminescu un nevropat 

ereditar?A fost mai mult de atît? Germenii nebuniei i-au fost transmişi? 

Care este relaţia între antecedente şi viaţa personală? Psihoza afectivă din 

1883 a fost cîştigată, sau poate fi corelată cu manifestările colaterale, pe 

linie ascendentă? Are ea legătură cu paralizia  progresivă, considerată azi 

ca o manifestare clinică a meningo-encefalitei specifice? A fost Eminescu 

intoxicat cu substanţe mercuriale? Traumatismul cranio-cerebral a cauzat 

moartea lui Eminescu? A fost Eminescu un epileptic, un schizofrenic, un 

nebun ereditar, sau victima unei condiţii materiale mizere?‖ (Dr. Ion 

Nica: 1984). E cu siguranţă mai mult decît dificil să dai răspuns unor 

asemenea întrebări, însă realitatea, adevărata realitate nu poate fi refuzată. 

Viaţa scurtă, dar complexă, pe care a trăit-o, a fost învăluită în tăcere, iar 

cronologic, cuprinde încă intervale asupra cărora n-a reuşit nici o minte 

iscoditoare să pătrundă. Poate frapante sînt chiar cuvintele lui Eminescu: 

„mă înfiora siguranţa că am înebunit şi teama de mine însumi. Lucrul de 

care mă temeam mai mult era nebunia; mi-era frică să nu înebunesc.‖ 

Folosind datele reale sau presupuse din biografia lui Eminescu, 

numeroşi contemporani ai săi şi-au exprimat în mod diferit opinia asupra 

vieţii, bolii şi morţii lui. S-au formulat astfel cîteva ipoteze şi teorii, care 

s-au contrazis cu înverşunare între ele, fiecare respingînd pe toate 

celelalte  şi demonstrînd implicit prin aceasta cît de arbitrare au fost 

concluziile enunţate pe baza unora şi aceloraşi date. Măsura în care 

ereditatea a influenţat sau a determinat comportamentul lui Eminescu, 

boala şi moarte lui, este o problemă controversată, însă trebuie făcută 

precizarea: frecvenţa cazurilor morbide, cu manifestări psihice grave şi 
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sinucideri în familia lui Eminescu, constituie un argument în plus care 

pledează pentru predispoziţia ereditară a bolii. 

În ce priveşte structura somatică, Ion Nica discută pe rînd fiecare 

aspect: fizionomia, înfăţişarea, corpul, disproporţia dintre cap şi corp, 

mîinile de copil, şi picioarele mici. Dacă mai adăugăm unele malformaţii 

minore, dar existente: piciorul plat bilateral care-i dădea mersul greoi, 

lipsa lobului urechii, atunci se întrunesc elemente care ridică semne de 

întrebare în legătură cu eventualitatea unor tulburări. Lucrarea semnată de 

Ion Nica, doctor în ştiinţe medicale, e o construcţie temerară, tentaţia 

autorului fiind de a reprezenta exact dimensiunile unei fizionomii 

excepţionale. În esenţă, dr. Ion Nica are în vedere personalitatea lui 

Eminescu-omul în măsura în care aceasta poate oferi indicaţii asupra 

genezei operei. Autorul mărturisea: „geniul poetului a suscitat de-a lungul 

timpului, şi va suscita încă, interesul mereu crescînd al specialiştilor, al 

iubitorilor de frumos şi adevăr‖ (Ibidem). Că Eminescu a sfîrşit bolnav şi 

în ospiciu are mai puţină importanţă decît cunoaşterea adevărului 

adevărat, pentru care el a militat întreaga viaţă. „Opera geniului, fructul 

unei arderi neîntrerupte consumată într-un trup de uriaş, depăşindu-i 

condiţia, l-a proiectat în veşnicie. Eminescu trebuie să fie restituit sieşi.‖ 

spune Nica. 

Printre cauzele patologice, care provoacă dezorganizarea scrierii, 

nu există nimic mai demonstrativ decît paralizia generală (Crepieux), 

afecţiune atribuită şi lui Eminescu. Ion Nica observă în scrierea lui 

Eminescu cuvinte suprapuse, omisiuni, ştersături, nonsensuri. De aici se 

pot urmări, pas cu pas, progresele bolii pînă la decrepitudine, care nu 

întîrzie să se manifeste. În paralizia generală, dezorganizarea rapidă şi 

profundă a scrierii este sesizantă, documentele vorbind de la sine. În cazul 

lui Eminescu aflăm că tocmai conservarea perfectă a scrisului său, pînă în 

cele din urmă zile, după cum atestă mărturiile şi unele documente, face 

posibilă stabilirea diagnosticului, atît de discutat şi  controversat, asupra 

bolii şi morţii lui. 

Spre deosebire de Ion Nica, analiza lui C. Vlad se bazează pe 

cartea lui G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, la care autorul face 

nenumărate trimiteri. Dr. Vlad nu aduce în mod deosebit documente noi, 

el bazîndu-se, aşa cum precizam, pe biografia eminesciană a lui  

Călinescu. Ba mai mult, au existat o serie de dispute între cei doi, cele 

susţinute de C. Vlad fiind oarecum combătute şi avînd puţini susţinători. 
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Un lucru deosebit menţionat în acest volum este faptul că 

Eminescu e singurul nostru poet care n-a jucat, care n-a tăiat mutre, şi nu 

şi-a luat poze artificiale de melancolic. El trăia suferinţa reală. După 

moartea mamei a plecat la şcoală la Cernăuţi: „Ce-oi fi învăţat nu ştiu, 

dar ştiu că zilele mele treceau ca o iarnă pustie, ca un vis fără înţeles‖. 

(Dr. C. Vlad: 1932). 

Cauzele ce au determinat  aspectul maladiv al marelui scriitor sînt 

prezentate de Dr. C. Vlad în ultimul capitol al lucrării sale Mihai 

Eminescu din punct de vedere psihanalitic, sub întrebarea: Ereditate sau 

rezistenţa mediului? Vom afla că există argumente în ambele cazuri. În 

cazul eredităţii  cunoaştem foarte bine situaţia fraţilor şi surorilor lui  

Eminescu: „ ...şi ceilalţi fraţi şi surori au fost nervoşi, ciudaţi, bizari, 

interiorizaţi, neadaptaţi la realitate şi predispuşi la preocupări metafizice, 

la reverii cu raptusuri‖ (Idem). Dr. Vlad menţionează faptul că M. 

Eminescu a prezentat tot timpul – pînă la izbucnirea meningoencefalitei 

sale – tabloul clinic al unui bolnav care era continuu în pericol de a 

deveni schizofrenic, o maladie numită şi demenţă precoce. Ne sînt 

precizate cîteva date medicale despre schizofrenie (skizein-a despica; 

fren-minte, suflet), mai precis simptomele principale: o înstrăinare 

progresivă de lumea externă, negativism activ sau pasiv, 

narcisism,scindări şi alterări de personalitate, reactivarea lumii infantile 

(proiecţia în realitate), bizarerii, stereotipii, raptusuri (hotărîri bruşte), 

neglijenţă, răspunsuri prin acţiuni alăturate. 

Dr. Vlad este de părere că Eminescu nu s-a putut niciodată adapta 

la realitate, avînd tendinţa de a fugi de liniile impuse, de a fugi de 

realitate şi totodată nevoia de a i se adapta. 

Din punctul meu de vedere, mult mai plauzibilă, justificată şi 

bine-întemeiată este demonstraţia lui Nica, ba mai mult concluzia, care 

stă sub titlul ultimului capitol: Eroare şi adevăr.  Încercînd a intui 

universul spiritual al poetului şi – în perioada de boală, semnificaţia 

simptomelor pentru personalitatea lui, cît şi consecinţele asupra creaţiei 

ale suferinţelor fizice şi mintale, autorul va avea în minte geniul. Cazul 

lui Eminescu poate servi ca exemplu, care să întărească şi mai mult teoria 

lui Moreau, sistematizată de Lombroso, că geniul este o nevroză sau că 

oamenii de geniu sînt nişte degeneraţi superiori. Dr. Ion Nica îşi încheie 

analiza prin cuvintele eminesciene:  „Oricine va găsi în viaţa şi opera 
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mea un grăunte de adevăr care să explice posterităţii de ce am fost 

nefericit prin umilire şi sărăcie în patria mea bogată.‖ 

În 1989, doctorul psihiatru Ovidiu Vuia, aflat în Elveţia de mai 

mulţi ani, publică o carte în care demonstrează aberaţia diagnosticului 

stabilit de doctorii Şuţu şi Iszac, precum şi tratamentul criminal pe care i 

l-au aplicat. Cartea provoacă scandal mediatic în ţară. Autorul se 

îndîrjeşte, îşi continuă cercetările şi publică un volum (Ovidiu Vuia, 

Bucureşti: 1997) în care aduce în discuţie şi demonstrează ideea unei 

conspiraţii împotriva Poetului. 

Îndreptîndu-ne spre Eminescu-poetul se ridică inevitabil 

întrebarea: Care sînt limitele interpretării textului literar din perspectivă 

psihanalitică? Luînd în considerare atitudinea lui Cărtărescu din eseul 

Visul chimeric (Mircea Cărtărescu, Bucureşti: 1992), ne punem din nou 

întrebarea dacă psihanaliza textului eminescian e suficientă pentru a 

formula o concluzie clară atît asupra omului Eminescu, cît şi asupra 

poetului Eminescu, sau fără o biografie bine studiată nu ajungem la un 

reper fix. Aşa cum chimera în antologia greacă era o fiară ciudată, al cărei 

corp era format din mai multe animale sălbatice, tot astfel arată şi 

demersul cărtărescian. Introducîndu-ne în imaginarul poetic eminescian 

din poezia postumă, Cărtărescu susţine că Visul nu e o fugă de realitate, 

este o parte a realităţii, împletită indiscernabil cu celelalte. 

Tudor Vianu spunea despre Eminescu: „Numai după izbucnirea 

nebuniei, în intervalele lucide, în care se arătau însă felurite forme de 

degenerare etică, obişnuite la asemenea stări, devenise lacom de bani. 

Prin urmare legenda, că mizeria ar fi adus pe Eminescu la nebunie, 

trebuie să aibă soarta multor alte legende: să dispară înaintea realităţii. Şi 

nici munca specială a unui redactor de ziar nu credem că trebuie privită la 

Eminescu ca o sforţare impusă de nevoie unui spirit recalcitrant. 

Eminescu era omul cel mai silitor, veşnic cetind, meditînd, scriind. Lipsit 

de orice interes egoist, el se interesa cu atît mai mult de toate 

manifestările vieţii intelectuale [… ] Dacă ne-ar întreba cineva: a fost 

fericit Eminescu? am răspunde: cine e fericit? Dar dacă ne-ar întreba: a 

fost nefericit Eminescu? am răspunde cu toată convingerea: nu!‖ 

G. Munteanu a publicat spre sfîrşitul anului 1987 o nouă carte de 

referinţă: Eminescu şi eminescianismul. Într-un studiu de mare densitate 

oferă o imagine a vieţii şi a operei lui Eminescu, nu într-o perspectivă 

secvenţială, descriptiv-ilustrativă sau pur şi simplu „pretextuală‖, ci într-
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una unitară şi integratoare. O perspectivă nu impusă din exterior spre 

interior, ci rezultată din însăşi vieţuirea şi făptuirea eminesciană. 

Dacă am încerca să facem o psihanaliză a numeroaselor fraze de 

laudă aduse lui Eminescu, spre exemplu: „Mihai Eminescu este poetul 

nostru naţional, exprimînd şi întruchipînd în opera sa genială, într-o 

sinteză de mare profunzime, trăsăturile specifice poporului român‖ 

deducem faptul că numeroşi critici doresc să păstreze o anumită imagine 

despre scriitor, pe care să o şi impună?! 

Putem să continuăm a le enumera, dar mai important este să 

privim dincolo de ele. Se străduiesc oare mulţi critici să învăluie sau să 

dezvăluie misterul Eminescu, afirmaţiile lor sînt retorice sau par pentru 

noi mai mult decît cercetate şi întemeiate? Cine descoperă omul 

Eminescu va citi cu siguranţă altfel opera, pentru că aşa cum în religie nu 

se poate cunoaşte un Dumnezeu decît prin El însuşi, tot aşa nu putem 

dezvălui un Eminescu decît prin el însuşi. Să conchidem, aşadar, că 

psihanaliza ne poate oferi  atît o soluţie pentru înţelegerea biografiei, cît şi 

pentru interpretarea operei în cazul unui studiu amănunţit?! Da! Cu 

siguranţă, dacă aceasta este efectuată de critici abilitaţi, nu amatori!  
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ANEXĂ 

Ion Nica 

„Prin mai 1889, un bolnav, nu din cei furioşi, se distra învîrtind o 

piatră mică legată de o  aţă. Piatra scăpînd din aţă a lovit întîmplător pe 

Eminescu în cap, producînd o rană care interesa numai pielea regiunei 

parietale drepte aproape fără să atace periostosul. Era o tăietură a pielei de 

2 cm lungime. I s-au dat imediat îngrijirile necesare, iar peste trei zile 

buzele plagei păreau reunite. Dar Eminescu, care avea, după cum se 

spune, obiceiul de a strînge de pe jos tot felul de lucruri, din care unele 

erau murdare şi se freca cu ele pe corp şi pe cap, desfăcîndu-şi 

pansamentul, a făcut erizipel la nivelul plagei, erizipel care s-a întins apoi 

la faţă, gît, membre superioare, torace, pînă la nivelul abdomenului. Bine 

îngrijit, erizipelul  a început  să dea înapoi şi apoi a dispărut complet. 

Eminescu se simţea însă foarte slăbit. I s-au dat tonice, care l-au mai 

înviorat. Părea chiar mai bine sub raportul somato-psihic în urma acestei 

parietoterapii accidentale care fusese erizipelul. 

În ziua de joi, 15 iunie 1889, zi în care se simţea de altfel destul de 

bine, Eminescu se aşeza pe pat şi peste cîteva minute cade într-o sincopă  

şi moare imediat.  

Cum se vede din cele de mai sus, moartea lui Eminescu nu este 

datorită traumatismului cranian, petrecut cu 25 de zile mai înainte şi care 

se vindecase complet, ci este consecinţa unei endocardite mai vechi 

(diagnosticată de regretatul profesor N. Tomescu, medic primar al 

serviciului de boli interne de la Spitalul de copii, care era şi medic al 

Institutului), de care era ameninţat în fiecare clipă şi care desigur s-a 

agravat după erizipel. 

Cu aceste constatări legenda dispare. Ea provine din scrisoarea 

sorei poetului, Harieta, către d-na Emilian şi fiica sa Cornelia, care scrie, 

la data de 22 iunie 1889: ,nenorocitul meu frate a murit în cea mai neagră 

mizerie şi moartea a fost cauzată prin spargerea capului ce i-a făcut-o un 

nebun din ospiciu, anume Petre Poenaru‘.‖ 

(Dr. Ion Nica, Bucureşti: 1984). 
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SILVIU MIHĂILĂ 
Master II, Cluj-Napoca 

Ioana Em. Petrescu, citindu-l pe Eminescu. Arhive, note, 

documente 

La sfîrşitul stagiului de practică de mai bine de trei semestre 

desfăşurat în arhiva ,,Popovici-Petrescu‖, remarc faptul că volumele cele 

mai adnotate ale bibliotecii familiei corespund – în mod firesc – 

domeniilor de interes ale profesorilor. Prin urmare, am fost interesat de 

,,cum citeau ei?‖: o cercetare atentă asupra cărţilor din biblioteca fondului 

(ordonate alfabetic, pe arii de cercetare) care ar urma să descrie volumele 

adnotate de proprietari, tipul de adnotări, cine le face ş.a.m.d. În fapt, am 

consultat volumele adnotate de ,,cititori‖ aparţinînd următoarelor secţiuni: 

Generalităţi, Literatură franceză, Literatură britanică, Literatură 

americană şi Literatură română (intrările A-E inclusiv). Urmărind 

însemnările Ioanei Em. Petrescu pe cărţile din bibliotecă, observ – mai 

ales – interesul pentru volumele scrise de şi despre T.S. Eliot, A. 

Rimbaud, Ion Barbu, Vasile Alecsandri, Ion Heliade Rădulescu, Dimitrie 

Bolintineanu, Mihai Eminescu ş.a. La nivelul volumelor scrise de şi 

despre Eminescu, deduc prezenţa unor tipuri diferite de adnotări pe care 

le împart în trei categorii: adnotări complexe, adnotări substanţiale şi 

adnotări minore. În primul rînd, am numit adnotări complexe, 

,,însemnările‖ care mă ajută, în modul cel mai direct, să reconstitui 

dialogul dintre ,,lectorul‖ Ioana Em. Petrescu şi ideile vehiculate în text 

(expresii/cuvinte ,,cheie‖, fraze/idei menţionate pe marginea paginii de 

carte). În al doilea rînd, înţeleg prin adnotări substanţiale, ,,însemnări‖ 

numeroase ale Ioanei Em. Petrescu, dar care ,,schiţează‖ parţial textul 

citit, necesitînd un efort din partea cercetătorului pentru a ,,limpezi‖ 

dialogul de idei sau pentru a trasa direcţiile majore pe care se centrează 

,,notiţele‖ ,,cititoarei‖. În al treilea rînd, am folosit denumirea de adnotări 

minore pentru cărţile care fie poartă înscrisul unei dedicaţii pentru 

proprietari, fie prezintă puţine ,,însemnări‖ de lectură  (ceea ce nu 

înseamnă neapărat că volumul citit nu a atras atenţia în niciun fel 

,,cititoarei‖).  
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Adnotări complexe am întîlnit pe coperta a II-a a volumului 

semnat de Nicolae Ciobanu, Eminescu. Structurile fantasticului narativ 

(Nicolae Ciobanu, Iaşi: 1984). Ioana Em. Petrescu ,,schiţează‖ 

caracteristicile basmului cult, trimiţînd, totodată, la paginile din carte 

unde ideile sînt dezvoltate de către autor: ,,basmul cult ar avea două 

caracteristici: 1.dezinfantilizarea-recuperare a sîmburelui mitic, 2. 

caracterul nuvelistic→realist→epic = revigorarea descrierii şi a 

portretisticii, din 1 şi 2 → 3. o alegorie a existenţei umane: în şi prin 

cosmos; întrupare a archaeusului ca «energie vitală»‖
1
. Alte adnotări 

complexe am regăsit în Proză literară (Mihai Eminescu, 1964) adnotările 

rezumă, cu fidelitate, ideile exprimate de Eugen Simion în Studiul 

introductiv
2
, p. XVII în ceea ce priveşte ,,fişa‖ biografică a personajului 

Ion din Geniu Pustiu: ,,Pentru Ion, vezi p. XVII – «nenăscut în timpul 

său» se aruncă în viaţă viu dezgust şi, pentru că «ţinta ideală» nu poate fi 

încorporată lumii, alege o «ţintă secundară»‖
3
. 

Adnotări substanţiale am întîlnit în Ion Negoiţescu, Poezia lui 

Eminescu (Ion Negoiţescu, 1968). Ioana Em. Petrescu notează următorul 

nucleu ideatic: ,,ruptură în structura personalităţii poetice‖
4
  care trimite 

la înţelegerea duală a personalităţii eminesciene odată cu disocierea între 

antume şi postume: ,,în această operă [eminesciană, n.m.]se disting două 

tărîmuri diferite […]  şi fără a se contrazice, tărîmurile se distanţează 

totuşi în aşa măsură unul de celălalt, încît descoperă o ruptură în chiar 

structura personalităţii poetice‖ (Ion Negoiţescu, 1968: 19). O altă 

adnotare substanţială, în Edgar Papu, Poezia lui Eminescu (Edgar Papu, 

1971) schiţează următoarele asocieri: ,,departele→romantic, 

aproapele→realist‖
5
. Ioana Em. Petrescu trimite la pagina optzeci şi opt, 

                                                 

 
1
 Adnotare de Ioana Em. Petrescu, în Nicolae Ciobanu, op.cit., coperta a II-a. Vezi şi 

ideile dezvoltate de autor la paginile 11-13. 
2
 Eugen Simion: ,,Ion se simte, prin urmare, nenăscut la punctul acela în timp, care ar 

conveni caracterului lui; însă, sătul şi dezgustat de viaţă, el decide a se arunca întreg în 

curentul timpului şi de a se lăsa dus, dacă nu se poate duce. Pentru că o ţintă ideală nu e 

convenabilă în timp […] el îşi alege o ţintă secundară contrapusă naturii lui interne...‖, 

Ibidem, p. XVII. 
3
 Adnotare de Ioana Em. Petrescu, în Mihai Eminescu, op.cit., p. 105. 

4
 Adnotare de Ioana Em. Petrescu, în Ion Negoiţescu, op.cit., p. 1. 

5
 Adnotare de Ioana Em. Petrescu, în Edgar Papu, op.cit., p. 1. 
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unde întîlnim dezvoltată ideea de către autor, astfel: ,,cu aceeaşi putere 

excepţională cu care [Eminescu, n.m.] creşte romantic în zona depărtării, 

devine el intens realist în scrutarea lucrurilor de aproape‖ (Edgar Papu, 

1971: 88). Citind Dan C. Mihăilescu, Perspective eminesciene (Dan C. 

Mihăilescu, 1982), Ioana Em. Petrescu notează simbolistica sunetului de 

corn: ,,sunetul de corn ca marcă a noumenalităţii‖
6
. Cititoarea ne trimite 

la pagina patruzeci unde autorul nuanţează ideea, analizînd o variantă de 

,,tranziţie‖ a elegiei Mai am un singur dor: ,,între departe şi aproape, 

sunetul de corn marchează distanţa dintre fenomenalitate şi esenţă. Atunci 

cînd sunetul se apropie, el duce cu sine imaginea; atunci cînd se 

depărtează (sau cînd sună din departe) el este marca noumenalităţii‖ (Dan 

C. Mihăilescu, 1982: 40). 

Adnotări minore am întîlnit pe următoarele volume de 

eminescologie oferite cu dedicaţie soţilor Petrescu: Zoe Dumitrescu-

Buşulenga – Eminescu. Viaţă. Creaţie. Cultură- ,,Superbului cuplu 

intelectual, Ioanei şi lui Liviu Petrescu, cu admiraţie şi afecţiune, Zoe D. 

Buşulenga‖
7
, Constantin Cubleşan – Eminescu în conştiinţa critică – 

,,Domnului prof. univ. Liviu Petrescu/ dar şi prietenului de o viaţă/ cu 

toată preţuirea şi admiraţia/ pentru scrisul său/ acest ,,op‖, în nădejdea că 

nu-l va dezamăgi/ Fratenalmente, Constantin Cubleşan, Cluj, octombrie, 

1994‖
8
 , Ioana Bot – Eminescu şi lirica românească de azi – ,,Se dedică 

această carte părinţilor mei înţelepţi şi tăinuiţi, Ioanei şi Liviu Petrescu, 

dimpreună cu sentimentele şi datoriile pe care o asemenea dedicaţie le 

deconspiră, Ioana Bot, 3 mai 1990‖
9
. 

Parcurgînd volumele de şi despre Eminescu, înregistrez 72 de 

intrări care prezintă adnotări. Recunosc că m-am confruntat, adesea, cu o 

întrebare care revenea cu insistenţă în mintea mea, a ,,cititorului‖ 

adnotărilor: cum îl citea Ioana Em. Petrescu pe Eminescu? Trebuie 

mărturisit de la bun început că a reconstitui ,,laboratorul de creaţie‖ al 

                                                 

 
6
 Adnotare de Ioana Em. Petrescu, în Dan C. Mihăilescu, op.cit., p. 1. 

7
 Adnotare de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, în Zoe Dumitrescu-Buşulenga – 

Eminescu. Viaţă. Creaţie. Cultură, Editura Eminescu, Bucureşti, 1989, p. 1. 
8
 Adnotare de Constantin Cubleşan, în Constantin Cubleşan – Eminescu în conştiinţa 

critică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994, p. 1. 
9
 Adnotare de Ioana Bot, în Ioana Bot – Eminescu şi lirica românească de azi, 

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990, p. 1. 
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Ioanei Em. Petrescu pe baza volumului de versuri – ,,pe care îl lua la 

fiecare curs‖ (n. Ioanei Bot) –  Opere (Mihai Eminescu, 1973) este, în 

cazul de faţă, un lucru de dificultate ridicată şi de delicateţe; demersul 

acesta – restitutiv – presupune cîteva ,,condiţionări‖ şi precizări 

metodologice: 1) deşi de departe cel mai citit volum de poezie 

eminesciană existent în fondul de carte, Opere nu este abundent în 

adnotări; aş remarca precaritatea lor chiar şi atunci cînd e vorba de poezii 

,,de cursă lungă‖ sau de interes personal pentru exegetă. De exemplu, 

Odă (în metru antic) nu prezintă decît o adnotare identificabilă în partea 

finală a poeziei cu privire la sintagma ,,ochii turburători‖. Ioana Em. 

Petrescu încercuieşte expresia şi trasează o linie către marginea paginii 

66, explicitînd: ,,în var. eu = ochii imobili care cutremură mulţimea‖ (p. 

155); 2) în pofida acestor ,,neajunsuri‖, m-am oprit, totuşi, la Sara pe 

deal şi Sonete. Ioana Em. Petrescu ,,schiţează‖ (selectiv) versurile, iar 

,,adnotările‖ mă ajută să identific patru ,,pulsaţii‖ ideatice ce se regăsesc – 

uneori într-o formă aproape identică! – în volumul Eminescu, poet 

tragic
10

 sau în Cursul Eminescu
11

.  

Aşadar, adnotările – identificate pe marginea poeziei Sara pe deal 

– îmi permit să inventariez patru ,,nuclee‖ ideatice ce sînt reluate, in 

extenso, în cele două volume amintite mai sus:  

1) la nivelul primului vers al primei strofe, Ioana Em. Petrescu 

numerotează, cu cifre arabe, următoarele cuvinte: „sara‖ – 1, „pe deal‖ – 

2, „buciumul‖ – 3. Poziţiile 1 şi 2 sînt adnotate, astfel: „sara‖ – 

„momentul cosmic‖, „pe deal‖ – ,,sus‖. Înţeleg, prin numerotarea celor 

trei poziţii şi înţelesul dat primilor doi termeni (adnotarea substantivului 

,,buciumul‖ se face doar prin numerotare), faptul că ,,cititoarea‖ ,,vede‖ o 

dispunere pe verticală a trei planuri:  

– planul celest/cosmic (,,momentul cosmic‖)- obiectivat de adverbul 

de timp „sara‖;  

– planul de ,,sus‖, intermediar- obiectivat de substantivul „deal‖; 

                                                 

 
10

 Vezi Eminescu, poet tragic, în Ioana Em. Petrescu, Studii eminesciene, cuvînt 

înainte de Ioana Bot, ediţie îngrijită, note şi bibliografie de Ioana Bot şi Adrian 

Tudurachi, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009. Toate trimiterile se vor 

face la această ediţie. De aceea, după citat voi nota doar între paranteze numărul paginii. 
11

 Vezi Cursul Eminescu, în Ioana Em. Petrescu, op.cit. Toate trimiterile se vor face 

la această ediţie. De aceea, după citat voi nota doar între paranteze numărul paginii. 
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–  planul terestru/uman- obiectivat de „bucium‖ (instrument/atribut 

specific omului). 

,,Practica de lectură‖ întreprinsă în Opere, o ,,citesc‖ ca într-o 

oglindă în Eminescu, poet tragic. Ioana Em. Petrescu va ilustra tripartiţia 

planurilor, pornind, de această dată, de la baza ,,piramidei‖: „vale‖/ „sat‖ 

(planul terestru/uman) – „deal‖ (planulul de ,,sus‖, intermediar) – „bolta 

senină‖ (planul celest/cosmic): ,,universul e conceput [...] ca o dispunere 

pe verticală a trei planuri: valea «în fum», cu satul care «în curînd 

amuţeşte», bolta senină în înălţimi şi, între ele, dealul...‖ (p. 45). Dacă mă 

opresc doar asupra primelor două cuvinte ,,adnotate‖ de Ioana Em. 

Petrescu – „sara‖ şi „pe deal‖–, deduc problematica temporalităţii şi a 

spaţialităţii: „sara‖ (,,momentul cosmic‖, n. I. Em. Petrescu) corespunde 

axei temporale şi „pe deal‖ (,,sus‖, n. I. Em. Petrescu) corespunde axei 

spaţiale. Ideea o regăsim în Eminescu, poet tragic: ,,reluînd titlul, 

coriambul ce alcătuieşte primul emistih (Sára pe deál) plasează sub 

accent două motive nucleu – temporal şi spaţial – care primesc în 

cuprinsul poeziei valoare tematică‖ (p. 45) şi în Cursul Eminescu: 

,,recitiţi primul emistih: sînt sub accent spaţiul şi timpul. Poezia pleacă de 

la definirea spaţialităţii şi temporalităţii‖ (p. 429). 

2) al doilea nucleu ideatic ,,schiţează‖ axa timpului etern. O primă 

adnotare poate fi identificată în partea dreaptă a primei strofe – la acelaşi 

nivel cu cel de-al treilea vers –, Ioana Petrescu trasează o linie – ce 

porneşte de la pronumele personal  „tu ‖, încercuit, din sintagma 

,,...dragă, m-aştepţi tu pe mine‖ – şi notează: ,,prezent etern‖. A doua 

adnotare se regăseşte în spaţiul ce desparte strofa a III-a de strofa a II-a, 

,,cititoarea‖ duce o linie verticală de la verbul ,,(stele) nasc‖ şi notează: 

,,temporarizare – geneză eternă‖. În Eminescu, poet tragic, ideea indicilor 

temporali este redată, astfel: ,,...înserarea are [...] valoarea de timp sacru, 

de perpetuă reeditare a genezei.‖ (s. n., p. 45), iar în Cursul Eminescu, o 

regăsim într-o transpunere similară: ,,apele «izvorăsc», stele «nasc», 

elementele repetă imaginea unei izvorîri‖ (s. n., p. 429). 

3) al treilea nucleu ideatic explicitează înţelesul versului al II-lea 

din cadrul primei strofe (,,turmele-l urc, stele le scapără-n cale‖). În 

spaţiul ce desparte primele două strofe, Ioana Em. Petrescu notează: 

,,adică în punctul unde turmele întîlnesc în cale stelele?‖ ,,Cititoarea‖ va 

aduce în discuţie ,,problematica‖ semantică a acestui vers în Eminescu, 

poet tragic, unde va reciti critic (ironic, chiar) opiniile exprimate de G. 
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Ibrăileanu.  Acesta considera Sara pe deal o poezie ,,admirabilă‖ în 

ansamblu, dar care suferă, în acelaşi timp, o serie de incoerenţe şi 

contradicţii logice: a se vedea ,,mişcarea turmelor‖. Pe Ioana Em. 

Petrescu nu logica realului o interesează, ea demonstrează că nu trebuie 

aplicată poeziei o lectură cu referinţe la logica realului, ci la ,,coerenţa 

interioară a imaginii‖ (p. 44). Interesant este că, încă din momentul 

lecturii, Ioana Em. Petrescu ,,îşi clarifică‖ înţelesul acestei imaginii 

,,ilogice‖, adnotarea (,,adică în punctul unde turmele întîlnesc în cale 

stelele?‖) fiind reluată – cu mici modificări – în volum: ,,dealul apare ca 

punctul unde drumul turmelor se întîlneşte cu căile stelare‖ (p. 45). 

4) al patrulea nucleu ideatic ,,fişează‖ caracteristicile 

,,salcîmului‖. ,,Cititoarea‖ plasează în ,,dreptunghi‖ trăsăturile acestuia, 

notîndu-le, totodată, deasupra strofei a şasea: ,,înalt, vechi (salcîm)‖. În 

Eminescu, poet tragic, Ioana Em. Petrescu va ,,glosa‖ pe marginea 

,,atributelor atipice‖ ale salcîmului, evidenţiind funcţia mitică a acestuia: 

salcîmul ,,definit prin atribute atipice (nalt, vechi) [...] este un fel de ax al 

universului, care uneşte două nivele cosmice (pămînt-cer), îndeplinind 

funcţia mitică de axis mundi‖ (p. 45) sau ,,dealul şi salcîmul au funcţia de 

axis mundi‖ (v. Cursul Eminescu, p. 429). 

La nivelul celor trei Sonete eminesciene, identific, de asemenea, 

patru ,,pulsaţii‖ ideatice ce vor fi dezvoltate, mai ales, în Cursul 

Eminescu, dar şi în Eminescu, poet tragic: 

 Un prim ,,nucleu‖ ideatic ,,înglobează‖ problematica spaţialităţii 

şi a temporalităţii obiectivată de primele două sonete. Pe de-o parte, în 

primul sonet, marginea dreaptă a primei strofe prezintă adnotarea: 

,,spaţiul afară vs. interior‖, iar în partea stîngă a aceleiaşi strofe, Ioana 

Em. Petrescu notează: ,,prezent‖. La nivelul celei de-a treia strofe, în 

partea dreaptă, ,,cititoarea‖ face următoarele însemnări: ,,1. spaţiul: afară-

înăuntru‖. În Cursul Eminescu, analiza regimului temporal şi spaţial pe 

care sînt construite Sonetele este redată, astfel: ,,primul moment se află 

situat la nivelul temporal al prezentului. [...] Spaţiului interior, definit de 

foc şi de reverie «Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri/Şi într-un ceas 

gîndeşti la viaţa toată [...] Să stai visînd la foc, de somn să picuri [...] Şi 

eu astfel mă uit din jeţ pe gînduri...» i se opune spaţiul exterior, notat 

extrem de succint: «Afară-i toamnă, frunză-mprăştiată/Iar vîntul zvîrle-n 

geamuri grele picuri»‖ (p. 472, s. n.). Pe de altă parte, în dreapta primei 

strofe a celui de-al doilea sonet, ,,cititoarea‖ notează: ,,trecere: ani‖. 
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Deduc, într-un mod direct, analogia ce se stabileşte între adnotare şi ideile 

exprimate în Cursul Eminescu şi care vizează modificarea registrului 

temporal al prezentului în cel de-al doilea sonet: ,,primul moment al 

poeziei îndepărtează prezentul: «Sînt ani la mijloc şi-ncă mulţi vor 

trece»…‖ (p. 472, s. n.). 

 Al doilea nucleu ideatic schiţează modalităţile stilistice prin care 

,,gîndirea‖ aduce iubita în fiinţă: registrul invocaţiei şi al interogaţiei. 

Făcînd referire la primul vers al strofei a II-a ce compune Sonetul al 

doilea, Ioana Em. Petrescu va nota în partea de sus a paginii nouăzeci şi 

şase - ,,spaţiul gîndului: invocaţia (imperativ)‖. Ideea va fi redată în 

Cursul Eminescu prin triada semantică de termeni ,,gînd-eros-invocaţie‖: 

,,Prezentul este trecut în regimul unei proiecţii a gîndirii. Femeia iubită 

nu este prezentă, e invocată: «O, vino iar! Cuvinte dulci inspiră-mi»...‖ 

(Ibidem, s. n.). La nivelul celui de-al treilea sonet, Ioana Em. Petrescu 

notează în dreapta primei strofe ,,interogaţia‖, încercuind, totodată, şi 

semnele de întrebare de la sfîrşitul versurilor trei şi patru (,,...chemarea-

mi asculta-vei?/... plutind te vei desface?‖, s. n.), iar în stînga strofei a 

treia, întîlnim adnotarea ,,descîntec de coborîre‖. În Cursul Eminescu, 

ideea este nuanţată astfel: ,,Gîndirea ce aducea iubita în fiinţă în Sonetul 

al doilea este trecută în registrul interogaţiei (al îndoielii: «chemarea-mi 

asculta-vei?»), iar strofele 2-3 ne pun din nou într-un registru imperativ, 

de invocaţie şi de descîntec‖ (Ibidem, s. n..). În Eminescu, poet tragic, 

autoarea rescrie adnotările ,,gînd depăşit‖şi ,,dincolo de gînd‖ în relaţie cu 

invocaţia, înţeleasă, de această dată, ca o rugăciune sau ca un cîntec cu 

putere magică: ,,gîndul însuşi e depăşit de aglomerarea rece a timpilor, 

dar din adîncuri de dincolo de gînd invocaţia se naşte, iarăşi, ca o 

rugăciune sau ca un cîntec a cărui putere magică, nesigură totuşi, desface 

din neguri icoana luminoasă a femeii‖ (p. 128, s. n.). 

Cel de-al treilea nucleu ideatic prefigurează simbolistica 

asociativă dintre sintagma ,,neguri reci‖ şi substantivul ,,ceaţă‖. La 

nivelul celui de-al treilea sonet, în spaţiul dintre strofa întîi şi cea de-a 

doua, Ioana Em. Petrescu încercuieşte substantivul ,,neguri‖ – din cadrul 

celui de-al patrulea vers: ,,Din neguri reci plutind te vei desface?‖ –, iar 

în imediata lui proximitate notează substantivul ,,ceaţa‖ (întîlnit în sonetul 

întîi). În Cursul Eminescu, asocierea dintre ,,neguri‖ şi ,,ceaţă‖ este 

exprimată în raport cu timpul: ,,timpul nu mai e măsurat ca timp, ci ca 

hăuri; timpul e prezentat ca «negură» (,,Din neguri reci plutind te vei 
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desface?‖) creînd o senzaţie de materialitate grea, dureroasă. «Negurile 

reci» fuseseră prefigurate prin «ceaţa» din primul sonet‖ (Cursul 

Eminescu, p. 472, s. n.). 

 Cel de-al patrulea nucleu ideatic anticipă dialectica asociativă 

descîntec de coborîre-timp etern. În sonetul al III-lea, în spaţiul din stînga 

strofei a III-a, Ioana Em. Petrescu încercuieşte atît verbul ,,cobori‖ – 

notînd: ,,dulce evlavie-descîntec de coborîre‖ –, dar şi sintagmele 

temporale ,,pe veci‖ şi ,,veşnic‖. În Cursul Eminescu, ,,adnotările‖ vor fi 

reluate şi dezvoltate în relaţie cu simbolistica imaginii iubitei în 

momentul apariţiei în vis: ,,este descîntecul de coborîre a unei femei, de 

atragere în mulţime a unei imagini care pluteşte: «Ca să te văd venind - 

ca-n vis, aşa vii!/Cobori încet... aproape, mai aproape» [...]. Amintirea 

reconstituie din nou imaginea iubitei, dar, cînd e cristalizată integral, e 

aruncată într-un spaţiu al i-realizării, pentru care timpul devine 

eternitatea însăşi, dar o eternitate a absenţei: «Pe veci pierduto, vecinic 

adorato!»‖ (pp. 427-428, s. n.). 

Avînd în vedere demersul urmărit, consider necesară apariţia unei 

întrebări pentru istoria literaturii române de tipul: cum citea criticul 

literar ,,X”?, deoarece oferă o mai bună apropiere de opera analizată, prin 

decelarea, în avantextele scriitorului, a urmelor unor practici de lectură 

care întemeiază dialogic ideile din noua operă. Respectivele practici pot fi 

retrasate prin ceea ce am numi un close-reading, ca o încercare de a 

deschide opera scriitorului aflat ,,sub lupă‖ atît din perspectiva istoriei 

ideilor noastre literare cît şi a modelelor hermeneutice propuse.  
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SORINA PRUNEANU 

Anul II, Braşov 

O teorie a alveolelor. Două modele ale receptării lui 

Eminescu 

Poetica eminesciană, în complexitatea ei, a suscitat o pleiadă de 

critici cu perspective divergente, care, odată ajunse în subtext, i-au adus 

noi interpretări. Ceea ce îşi propune lucrarea de faţă este să arate, într-un 

mod selectiv, cum a fost percepută creaţia literară eminesciană în 

contextul criticii de la sfîrşitul secolului XX şi începutul secolului 

următor, avînd drept resort teoria lui W. Iser. Trebuie menţionat faptul că 

această incursiune urmăreşte evidenţierea mecanismelor prin care textul 

eminescian este receptat de cititorul profesionist (criticul). Surprinderea 

integrală a operei, în toate sensurile şi la toate nivelurile ei, ţine de o 

utopie. Criticul nu poate decît să se conformeze apologiei sale 

fragmentare, în ascensiunea spre inefabil. Deşi creator de limbaj şi 

viziune (parazitar al operei, în concepţia unora), acesta devine un deus 

absconditus. Golurile sau alveolele, asemenea atomilor, au o 

disponibilitate infinită de combinare întru întregirea sensului creaţiei 

poetice. 

Punctul labil, care surprinde un salt al lecturii dinspre operă spre 

cititor, deci de la sens la semnificaţie, este identic unei structuri aparent 

vide, nedeterminate, cu un conţinut latent fertil, proiectat în efectul 

estetic, structură pe care W. Iser, unul dintre teoreticienii Şcolii de la 

Konstantz, o numeşte gol. Imaginînd textul ca o virtualitate infinită de 

semne şi semnificaţii interdependente, coagulate într-un corpus închis, se 

poate spune că momentul inaugural, al deschiderii, declanşează 

activitatea imaginativă a lectorului: „Golurile
1
 nu sînt caracterizate de 

                                                 

 
1
 Mecanismul instaurator al logosului nu are ca element minimal monada leibniziană 

(conştientă simultan de ea însăşi şi de totalitatea înconjurătoare), ci o „interacţiune 

diadică‖, prin care se înţelege o configuraţie duală a imaginarului despre care vorbeşte, 

din punct de vedere antropologic, Gilbert Durand
1
, în incursiunea sa asupra simbolului şi 

a imaginarului. În viziunea lui, nu există o disociere între imaginar şi raţional, ambele 

sînt integrate într-un sistem ce reglează echilibrul psihosocial. Avînd ca suport 
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necesitatea umplerii lor, ci de o necesitate combinatorică. Căci atunci 

cînd schemele textului sînt raportate unele la celelalte, survine 

constituirea obiectului imaginar, iar această operaţie, cerută cititorului, se 

declanşează în mod esenţial graţie golurilor. Prin urmare, ele reprezintă 

«articulaţiile textului», deoarece ele funcţionează în chip de «articulaţii 

gîndite» ale perspectivelor reprezentării, dovedindu-se astfel condiţii ale 

posibilelor conexiuni dintre segmentele textului‖ (Wolfgang Iser, 2006). 

Cititorul, iniţiat in tainele unei ars combinatoria a imaginilor, nu are ca 

prejudecată descifrarea unui cod, aflat în intenţionalitatea auctorială, el 

are sarcina descoperirii unui cod, prin istoria produsă în actul lecturii. 

(Ibidem: 429). 

Golul nu conţine o structură diafană, vaporizatoare. Dimpotrivă. 

Se defineşte printr-o structură imuabilă, care îşi menţine o anume 

continuitate, indiferent de natura cititorului. Acesta ar fi substratul. 

Elementele fluide, variabile de la un receptor la altul, se sedimentează în 

ceea ce s-ar putea numi strat. În fine, inefabilul operei ţine în mod 

implicit de un suprastrat. Mutatis mutandis, acelaşi principiu de 

funcţionare se întîlneşte şi în cazul conceptului de palimpsest, ca 

experienţă a lectorului, şi nu a autorului. În cazul acesta, intertextualitatea 

nu este explicită, ea rămîne un element apropriat, pe care cititorul o 

activează involuntar în momentul lecturii.  

Alveolele sînt forme de pseudo–insolitare
2
. Cititorul reorganizează 

informaţia poetică, filtrînd-o prin personalitatea sa (în toate accepţiile – 

                                                                                                                        

 
izotopismul categoriilor simbolice şi fertilitatea „verbului‖ (ca realitate instaurantă), 

acestea relevă un sistem dinamic de forţe de coeziune antagoniste celor două regimuri: 

diurn şi nocturn – cu trei dominante: dominanta postulară, dominanta digestivă, 

dominanta copulativă. Ele, elemente invizibile si indivizibile, coordonează sistemul 

mental şi patologic al individului, avînd ca rezultat modul său de a se raporta la lume 

(ceea ce romanticii numeau Weltanschaung). De aici, se subînţelege faptul că principiul 

catalizator al golurilor (sau a locurilor nedeterminate, cum le numeşte Roman Ingarden), 

depinde în mod direct de reprezentările imaginare ale cititorului şi de valorile sale 

extraliterare (religia, educaţia, ştiinţa etc.).  
2
 Insolitarea, concept care intră în terminologia de bază a cercetării şi teoriei literare 

datorită lui Şklovski, este procedeul prin intermediul căruia obiectele din realitatea şi din 

existenţa noastră sînt depeizate, sînt scoase din raporturile lor obişnuite şi sînt plasate în 

situaţii stranii, insolite. Procedeu, de altfel, specific creaţiei poetice cu finalitate în 

literaritate. 
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de la gîndire şi senzaţie la estetic şi orizont de aşteptare). El insolitează, 

însă nu într-un mod autentic, precum poetul, ci fals. Are loc o mutaţie de 

sens şi imagine: sensul original şi originar preconizat de scriitor este 

periclitat de absorbţia deviantă a lectorului. Spaţiul dintre operă şi 

posibilitatea interpretativă este echivalentul alveolelor – fermenţi cu 

disponibilitate spre configuraţii de sens si imagine.  

Utilizînd cele două noţiuni, gol şi alveolă, se poate crea o punte 

spre opera lui Eminescu. În momentul în care poetul a conceput şi a scris 

lirica, tot ceea ce ţinea de sensul şi forma poemului constituia o entitate 

omogenă, proprie gîndirii şi personalităţii sale, care s-a materializat în 

literele de pe hîrtie. Deci, opera eminesciană devine un obiect de 

cunoaştere al cărui mod de existenţă este autotelic, are un statut ontologic 

aparte. Pus în situaţia de a se întîlni cu textul, criticul îl priveşte ca pe un 

obiect care ascunde, asemenea unui sipet, o altă lume, fascinantă, însă la 

prima vedere imposibil a fi descifrată. Astfel, începe să o studieze, să îi 

atribuie semnificaţii, să o compare etc, fiind conştient de faptul că el doar 

intuieşte sensurile operei, sensuri care au fost deja stabilite de poet în 

momentul creaţiei. Cele două conştiinţe (a criticului, pe de o parte şi a 

autorului, pe de alta) se întîlnesc în intimitatea textului. 

Este deja un loc comun ideea potrivit căreia Eminescu a modificat 

paradigma poeziei româneşti atît în privinţa limbajului, cît şi a nivelului. 

Primul care a intuit genialitatea poetului a fost Titu Maiorescu, opinie 

materializată în două studii ale sale: Direcţia nouă în poezia şi proza 

românească (1872) şi Eminescu şi poeziile lui (1889). De cealaltă parte, a 

denigratorilor, care s-au dovedit a fi incapabili a înţelege poezia 

eminesciană şi, totodată, a opera cu instrumentele criticii, se află 

Alexandru Grama (Mihail Eminescu. Studiu critic) şi Aron Densuşianu 

(Literatura bolnavă). Ideile exprimate în aceste două studii determină 

reacţia tinerei generaţii de critici: M. Dragomirescu, G. Ibrăileanu, N. 

Iorga etc. Însă obiectivul acestei lucrări nu constă în a urmări pe o axă 

paradigmatică modul în care a fost receptat Eminescu, ci de a demonstra 

prin viziuni şi direcţii critice cu valoare semnificativă, procedeul de 

„umplere a golurilor‖ operei, sarcină, în cazul acesta, realizată de criticul 

literar. Cele două direcţii critice propuse spre exemplificarea modului în 

care sensurile creaţiei eminesciene sînt întregite şi se află în contrapunct: 

critica de identificare şi critica sociologică. Totodată, se va avea în vedere 

o abordare indirectă a textelor eminesciene, întrucît finalitatea urmărită 
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este aceea de a face o critică a criticii, prin evidenţierea relaţiei acesteia 

cu opera.   

Deşi fragmentează într-o anumită măsură creaţia eminesciană în 

două etape, una neptunică
3
, cealaltă, plutonică, Ion Negoiţescu face o 

critică text asupra textului, de identificare. Coincidenţa celor două 

conştiinţe (Georges Poulet, 1979) – a poetului şi a criticului – presupune 

momentul de empatie totală a criticului cu textul, moment care generează 

un nou mod de codificare a operei. Criticul literar îşi elaborează anumite 

mijloace de „traducere‖ a viziunilor poetice pe care le supune analizei şi 

rearanjării conform unei metode de lectură, pe baza căreia să poată 

reflecta asupra obiectului cercetării. El analizează faţa obiectivă a operei 

(Jean Starobinski, 1974: 42) – ceea ce în viziunea unui fenomenolog 

precum Ingarden, coincide modului de existenţă a textului ca entitate 

pluristratificată (stratul fonemelor; stratul morfemelor; stratul obiectelor 

reprezentate şi stratul metafizic). A doua etapă în demersul critic ar fi 

reflecţia. Criticul îşi articulează propria viziune, fiind într-o continuă 

interogare cu sine şi cu opera, tinzînd către o înţelegere completă a 

poeziei la toate nivelurile ei. Însă, după momentul de empatie urmează 

detaşarea ca depărtare obligatorie, ca o condiţie necesară ca să nu existe 

doar aprobare a operei literare, ci o întîlnire cu aceasta. 

Prin discursul critic profund liricizat, care încearcă să reia traseul 

originar al poeziei eminesciene (pînă la a se delecta la un nivel 

fantasmagoric, halucinant cu muzica sferelor şi chiar pînă la revelaţia 

versului – De plînge Demiurgos, doar el aude plînsu-şi (op.cit., p. 4), 

socotit de criticul cerchist vers–cheie al postumelor) într-un context al 

                                                 

 
3
 Ion Negoiţescu, 1995: 7: „întrebuinţînd termeni care îşi trag eficienţa dintr-o 

geologie estetică şi care au menirea să sugereze valoarea de adîncime a lirismului, vom 

numi neptunică acea parte a operei eminesciene, antumelor şi care tot aşa ca pămîntul 

format prin acţiunea apelor, îşi are acţiunea în straturile mai tangibile ale spiritului e 

poezia formelor legale ale naturii, în care omul şi conştiinţa sa morală şi-au aflat clima 

de bucurii şi dureri; iar plutonică acea parte ce corespunde în general laboratorului şi 

care, tot aşa ca-n geologie – roca născută din focul subteran, vine mai adînc, de unde se 

frămîntă văpăile obscure. Această combustiune a poeziei, această iradiaţie 

cvasidemonică a spiritului, ce creează, departe de natura umană, una enigmatică şi 

profundă: dorul imensităţilor elementare, vîrsta de aur, inconştientul beat de voluptate al 

somnului [...] metafora infernală‖. 
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cuvîntului restaurat în lume prin creaţie şi experienţă, Ion Negoiţescu se 

raportează la planurile latente poeziei, laterale ei: senzaţiile revelatoare. 

Prin intermediul senzaţiei, detectează sensul (nihil est in intelectu quod 

non primum fuerit in sensu). El devine un fenomenolog sensibil, un 

„visător de cuvinte‖, care empatizează într-atît cu intenţia poetică, pînă la 

ştergerea graniţelor dintre subiect şi obiectul său. Este acel nivel al 

senzaţiei pure, al imaginii născînde.
4
 Pe baza acestei inflorescenţe de 

senzaţii, Ion Negoiţescu şi-a asamblat propriul sistem critic, prin 

delimitarea creaţiei eminesciene în funcţie de momentul apariţiei 

poemelor şi de valoarea lor. Astfel, antumele se încadrează în atmosfera 

Biedermeier, utilizînd termenul lui Virgil Nemoianu, fiind inferioare 

postumelor Romantismului Înalt, vizionar. 

O altă abordare critică, de data aceasta dintr-o perspectivă 

sociologică, este aceea a lui Caius Dobrescu. El pliază opera eminesciană 

pe matricea socială românească, respectiv europeană, a epocii de la 

sfîrşitul secolului al XIX-lea, discernînd între două tipuri de imaginar: 

imaginarul spaţiului privat şi imaginarul spaţiului public. Analiza 

stilistică a textelor fuzionează unui context social, cu rol integrator. 

Spaţiul privat este perceput ca topos intim, ca reflexivitate perpetuă, 

suficientă sieşi. Lumea exterioară este pusă în paranteze. El este legat 

îndeosebi de utopia recuperării unei inocenţe primordiale a instinctului şi 

a naturii. Este acea stare a universului plenar, echivalent modelului 

cosmologic platonician teoretizat de Ioana Em. Petrescu. Această 

perspectivă idilică este perpetuu raportată la cultura europeană, clasică 

sau modernă, cu ale sale modele ireductibile, atemporale. Pilonii de 

reflecţie şi sinteză ai acestui imaginar emergent sînt: idila manieristă, 

feeria barocă eminesciană, complexul naturalism–estetism şi romanul 

analitic în versuri. Spaţiul public este dominat de ideologie, de pulsiunile 

şi afinităţile poetului legate de modernizare etc. Prin urmare, se găseşte 

puternic înregimentat în real şi în contingentul epocii. Activitatea intensă 

a lui Eminescu la ziarul „Timpul‖ este o dovadă în plus de ancorare în 

imediat. Această aderare la prezent, spiritul revoluţionar, deopotrivă, 

                                                 

 
4
 Idee regăsită şi în critica fenomenologică a lui Jean-Pierre Richard: „Am considerat 

ideea mai puţin importantă decît obsesia, iar teoria mi s-a părut secundă în raport cu 

visul‖. (Jean-Pierre Richard, 1974: 27). 
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constituie atribute pertinente ale prozei eminesciene. Nu trebuie ignorat 

faptul că poezia în sine are o funcţie socială
5
. Caius Dobrescu, după ce 

face o analiză la microscop a contextului socio-politic, o fină 

documentare istorică şi o sondare atentă a ideilor şi mentalităţii vremii, 

acestui demers imanentist îi corelează o analiză de profunzime, întrucît 

imaginarul simbolic, imaginile, structurile poetice şi narative ascund, de 

fapt, viziunea integrată şi integrală a scriitorului despre lume şi individ, 

modul în care scriitorul depăşeşte realitatea şi concurează cu ea.  

Pornind de la perspectiva lui M. H. Abrams şi H. Plett
6
 asupra 

literaturii, raportînd-o la mediul criticii româneşti, se pot intui cîteva 

profiluri ale criticilor, mai mult sau mai puţin fidele. Ioana Em Petrescu, 

prin critica sa poetico-stilistică, practică mai degrabă un model critic legat 

de teoriile mimetice, Caius Dobrescu este mai apropiat de critica 

pragmatică, pe cînd Ion Negoiţescu face o critică expresivă (privind 

biografia creaţiei, critică genetică şi ontopoetică), conceptul de critică 

retorică fiindu-i specific lui G. Călinescu. Pentru a întregi această 

                                                 

 
5
 „În sensul ei cel mai larg: în proporţie cu vigoarea şi calitatea ei,  poezia 

influenţează vorbirea şi sensibilitatea întregii naţiuni‖ (T. S. Eliot, 1974: 98). 
6
 Pornind de la teoria lui Abrams conform căreia opera se defineşte în funcţie de trei 

aspecte esenţiale (artistul, receptorul şi realitatea), H. Plett discută noţiunea de literatură 

prin reluarea acestor relaţii care se stabilesc între  operă şi universul reprezentat, între 

operă şi autorul ei, între operă şi public, raporturi la care se adaugă problema autonomiei 

operei de artă, pe care Wellek şi Warren o considerau astfel: Opera literară ne apare ca 

un obiect de cunoaştere sui generis, care are un statut ontologic special. Ea nu este nici 

concretă (fizică, precum o statuie) nici mintală (psihologică, precum senzaţia de lumină 

şi idee) nici ideală (ca un triunghi). Ea este un sistem de norme, de noţiuni ideale care 

sînt intersubiective. Trebuie să se considere că ele există în ideologia colectivă, se 

schimbă odată cu aceasta şi sînt accesibile numai prin experienţe intelectuale 

individuale, bazate pe structura sonoră a propoziţiilor.‖ (René, Wellek; Austin Warren, 

1967: 207-208.) Cercetarea lui Abrams arată că se deosebesc patru tipuri de critică: 

mimetică, expresivă, pragmatică şi obiectivă care decurg din studiul literaturii prin 

focalizarea pe aceste relaţii. Plett îşi propune să explice modul în care poate fi 

identificată literaritatea literaturii pe baza unui studiu care să reia problemele cercetării 

literare, precizînd şi îmbunătăţind terminologic teoria lui Abrams. Astfel va înlocui 

termenul de „critică pragmatică‖ prin „receptivă‖, iar pe cel de „critică obiectivă‖ cu 

„retorică‖. Aşadar, în atenţia sa vor fi cîteva concepte fundamentale pentru studiul 

literaturii: mimesis-ul, expresivitatea, receptivitatea şi retorica. 
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imagine colectivă, pot fi amintiţi şi C. Dobrogeanu-Gherea (critica 

ştiinţifică), Garabet Ibrăileanu (critica psihologică), Dumitru Caracostea 

(critica semiotică), G. Călinescu (critica psihanalitică) etc. În fiecare 

abordare critică amintită mai sus, există o dominantă coordonatoare a 

demersului critic, fără a omite, însă, intruziunile pre-existente şi 

inevitabile care îi redau acestuia o anume consistenţă eterogenă.  

În concluzie, actul lecturii devine prilejul întîlnirii celor două 

singurătăţi ale paginii: una a Poetului şi cealaltă a Cititorului... Cei doi îşi 

cedează reciproc libertatea întru revelarea Sensului. În momentul în care 

cititorul îşi schimbă statutul, şi dintr-un receptor naiv devine un lector in 

fabula, un hermeneut, relaţia cu opera îşi descoperă profilul 

plurisemantic, ancorîndu-se totodată într-o dublă realitate (una în esenţă a 

Cuvîntului, cealaltă determinată social-istoric), pe care criticul, deşi 

uzează de toate mijloacele interpretării, nu o va putea înţelege în 

totalitatea ei. 
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SÂNZÂIANA ŞIPOŞ 

Anul I, Sibiu 

„Indianismul” eminescian şi oglinda lui critică 

Ideea că filosofia indiană a influenţat decisiv gîndirea şi poezia lui 

Mihai Eminescu este deja un loc comun în critica literară. Punctul de 

pornire al acestei receptări critice trebuie căutat în articolele şi studiile 

elaborate de contemporanii poetului. Astfel, Titu Maiorescu este cel care 

fixează „prima imagine durabilă‖ (Iulian Costache, 2008: 22) a poetului. 

Criticul consemnează pentru întîia oară faptul că Eminescu era cunoscător 

„al credinţelor religioase, mai ales al celei creştine şi buddhiste‖ şi 

„admirator al Vedelor‖ (Titu Maiorescu, 1997: 205). Cunoaşterea 

buddhismului de către Eminescu este situată într-un context universal al 

culturii. Platon, Kant şi Schopenhauer nu îi erau străini poetului. Acesta 

avea o vastă cunoaştere şi asupra celor publicate din istoria si limba 

română.  

Spre deosebire de Maiorescu, ce scrie despre Eminescu din 

perspectiva unui critic, I. L. Caragiale devine subiectiv în lucrarea sa. 

Structurarea mesajului eminescian, cît şi formula de etalare aleasă, îl 

plasează pe Maiorescu la antipodul imaginii construite de ipotezele 

interpretative ale memoriilor lui Caragiale. Acesta deapănă în necrologul 

În Nirvana, amintiri cu autorul Luceafărului menţionînd disponibilitatea 

lui Eminescu de a povesti despre India, despre buddhism şi Nirvana: 

„Acum începea cu verva lui strălucită să-mi predice buddhismul şi să-mi 

cînte Nirvana, ţinta suprema a lui Buddha‖ (I. L. Caragiale, 1999: 67). 

Titu Maiorescu atestă că Eminescu avea cunoştinţe despre India, 

dar Caragiale vorbeşte despre poet numindu-l „ferventul buddhist‖. 

Autorul şi-l imaginează pe poet, după moarte: „Ferventul buddhist este 

acuma fericit; el s-a întors în Nirvana – aşa de frumos cîntată, atît de mult 

dorită‖ (Ibidem: 67). I. L. Caragiale explică modul de a gîndi şi 

comportamentul lui Eminescu prin această situare în cultura indiană.   

G. Călinescu abordează într-un capitol special problema culturii 

poetului, avînd în vedere afirmaţiile lui Maiorescu. Criticul dă veridicitate 

spuselor lui Maiorescu: ceea ce afirmă ultimul  „în linii generale este 

neîndoios‖. (G. Călinescu, 1993: 398). Sakuntala şi Vedele fac parte cu 
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siguranţa din bibliografia consultată de poet: „Colegii de studenţie de la 

Viena îşi aminteau că încă de acolo Eminescu citea în afară de Sakuntala, 

„eposuri străvechi ale Inzilor‖ şi Vedele în nemţeşte‖. (Ibidem: 400-401). 

Conform criticului, din spusele lui Eminescu se subînţelege parcurgerea 

imnului Rig-Veda: „Citim azi cu plăcere versurile bătrînului Omer cu care 

petreceau odată neamurile de ciobani din Grecia, şi imnele din Rigveda, 

pe care păstorii Indiei le îndreptau luminii şi puterilor naturii, pentru a le 

lăuda şi a cere de la dînsele iarbă şi turme de vite.‖ (Ibidem: 400). În acest 

sens avem în vedere şi interpretarea marilor poeme filosofice. Imaginea 

cosmogonică din Scrisoarea I, aşa cum o realizează Eminescu îşi găseşte 

un corespondent în geneza universului din Rig-Veda. 

Dacă ar fi să răspundem la întrebarea „cum a influenţat cultura 

indică viziunea eminesciană?‖, ar trebui să stabilim filiera pătrunderii 

indianismului în creaţia poetului. Tudor Vianu atestă, ca şi Călinescu, 

faptul că prin Schopenhauer i s-a deschis lui Eminescu drumul către 

înţelepciunea şi filosofia indică. Vianu aduce în discuţie problematica 

influenţelor indice, ele putînd fi, de fapt, schopenhaueriene. „Imnul 

Creaţiei‖ din Rig-Veda este consemnat de critic ca sursă de inspiraţie 

pentru Scrisoarea I. 

S-au propus două direcţii diferite de urmat pentru a demonstra 

legătura poeziei eminesciene cu indianismul. Sergiu Al-George consideră 

că apropierea se poate face prin intermediul filosofiei, iar Amita Bhose 

prin literatură. 

O opinie opusă celei consemnate de Vianu şi Călinescu cu privire 

la deschiderea porţilor către cultura indiană de către Schopenhauer o 

reprezintă cea a lui Sergiu Al-George care consideră că filosoful german 

nu ar fi putut să fie sursa pentru deschidere spre orizontul indian pentru că 

Schopenhauer ar fi interpretat greşit ideile indiene, fapt demonstrat prin 

logica prezentată. Greşeala constă în introducerea conceptelor filosofiei 

indiene în propriul sistem filosofic: Schopenhauer a comis „o gravă 

distorsionare a conceptelor filosofice indiene prin faptul de a le fi integrat 

în propriul lui sistem filosofic, alături de cele ale idealismului german‖. 

Sergiu Al-George nu crede că există vreo asemănare între pesimismul 

schopenhauerian şi cel indian. Filosoful a valorificat suferinţa ajungînd la 

voinţă. Suferinţei, îi era opusă „o transcendenţă‖ (Sergiu Al-George, 

2000: 253) care apare în buddhism ca Nirvana. Din dorinţa de a trăi ce stă 

la originea suferinţelor, Schopenhauer a creat chiar principiul ontologic 
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suprem: „voinţa‖ (Ibidem: 253). Filosoful a interpretat greşit şi starea de 

Nirvana: „Nirvana nu era pentru Schopenhauer absolut, ci neant‖ 

(Ibidem: 253). O altă diferenţă esenţială este perceperea stării de 

melancolie. Schopenhauer vedea în melancolie „pesimismul devenit 

tristeţea impersonală a lumii‖ (Ibidem: 254) pe cînd la Eminescu nu era 

„expresia unui sentiment eminamente negativ‖ (Ibidem: 257), ci tocmai 

modul în care, transgresînd viziunea filosofului german, aspectul negativ 

se combină cu unul pozitiv. 

Concluzia lui Al-George exprimă imposibilitatea căii de receptare 

a gîndirii indiene de către poetul român prin filosoful german. 

Criticul atestă că India a ocupat un loc special printre gîndurile 

poetului încă din adolescenţă. La facultate a avut contact cu prelegerile 

faimosului sanscritolog Albrecht Weber, a lăsat în manuscris, deşi într-o 

formă neterminată, traducerea gramaticii sanscrite a lui Bopp, iar în 

poeziile lui se găsesc anumite motive indiene. Toate acestea „au pus 

problema culturii indiene ca izvor de inspiraţie tematică‖ (Ibidem: 248-

249). 

Chiar dacă a pornit de la Schopenhauer, Eminescu s-a apropiat de 

filosofia indiană pe o cale proprie, mult mai adecvată spiritului acestei 

culturi. 

În general, critica a căutat să examineze modul în care poetul 

român s-a inspirat din filosofia indiană, încadrînd însă aceste influenţe în 

cultura universală. Cartea Amitei Bhose inversează perspectiva relaţiilor 

cu India, revelînd cum se reflectă un spirit indian în poetul român, 

împingînd în exces apropierea dintre cele două identităţi culturale.  

Scriitoarea introduce în studiul ei şi consideraţii subiective. Astfel 

ea dezvăluie că a mai avut asemenea sentimente ca cele infuzate de 

literatura indiană doar la citirea poeziei eminesciene. „De atunci n-am 

mai putut să-l consider pe Mihai Eminescu doar un poet european. Pentru 

mine Eminescu a fost şi este un kavi (poet-întelept) indian‖ (Amita 

Bhose, 1978: X). Această situare în context indian a poetului propune o 

redefinire a sensului textului poetic. Eminescu nu avusese contact cu 

lumea indiană şi totuşi versurile sale din acea perioadă în care avea doar 

19 ani arată o asemănare incredibilă cu înţelepciunea indiană. Ca şi în arta 

poeţilor vedici, natura este pentru Eminescu, o fiinţă vie, cu care omul se 

poate uni. De aici rezultă divinizarea naturii. Acest lucru „constituie încă 
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o dovadă că lumea imaginaţiei sale era foarte apropiată de India‖ (Ibidem: 

40). 

Dacă ne-am întreba ce materiale informative au fost sursă de 

inspiraţie pentru poetul român, ar trebui să ne îndreptăm spre inventarul 

făcut de Amita Bhose cu lucrările indiene citite de Eminescu:  „Mihai 

Eminescu a moştenit unele aspecte ale gîndirii indiene infuzate în cultura 

ţării sale, iar pe altele şi le-a însuşit din literatura romantică, precum şi din 

studiile sale proprii în domeniul indologiei‖ (Ibidem: 16). „Din 

materialele biografice aflăm cu exactitate că Eminescu a citit Sakuntala, 

Ramayana, Mahabharata‖ (Ibidem: 19) unele lucruri despre buddhism 

din L’Orient pitoresque, gramatica sanscrită şi glosarul sanscrit ale lui 

Bopp; a aflat ceva despre mitologia indiană din cele două cărţi germane 

citite în copilărie şi a cunoscut unele idei filosofice ale budhismului şi ale 

Upanişadelor din operele lui Schopenhauer, ceea ce nu indică o 

cunoaştere deosebit de amplă.‖ (Ibidem). Bhose susţine, însă, că 

indicaţiile bibliografice nu sînt întotdeauna direct proporţionale cu actul 

de creaţie. Autoarea continuă prin înşiruirea unei lungi liste de documente 

pe care Eminescu le-ar fi putut citi, situate deci sub semnul posibilului. 

Un alt element ce-l apropie pe Eminescu de India este poezia sa 

de debut. Aceasta îi aduce poetului, după părerea lui Bhose, „primul său 

contact cu moartea‖ (Ibidem: 34). Moartea lui Aron Pumnul, părinte 

spiritual, i-a inspirat poezia şi la rîndu-i poezia i-a adus consolare, prin 

creaţie. Amita Bhose compară această stare ce l-a făcut pe Eminescu să 

scrie cu starea lui Tagore care, la fel, a trecut prin suferinţa pierderii unei 

persoane iubite atunci cînd poezia sa „a ajuns la poarta omenirii‖ 

(Ibidem). De asemenea, este adus în discuţie şi Valmiki, poetul 

Ramayanei ale cărui prime versuri s-au inspirat din jeluirea unei păsări. 

Din punctul de vedere al paradigmei psihologice cognitiviste, în 

momentul în care omul trăieşte nişte emoţii intense, ceva ce-l scoate din 

starea de echilibru, se declanşează nişte mecanisme de autoapărare prin 

care individul este îndemnat să se detaşeze de acele tensiuni, exprimîndu-

le sub diferite forme. Unii se exprimă prin excese de furie, alţii devin 

introvertiţi, îşi reprimă sentimentele, iar alţii creează. Astfel, faptul că 

Eminescu a scris cînd trecea printr-o criză a existenţei nu trebuie să ne 

mire sau să ne ducă la afirmaţii false. Afirmaţia Amitei Bhose se 

transformă într-o exagerare, născută dintr-o dorinţă evidentă de apropiere 

între cele două culturi, nefundamentată însă ideologic. 
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Bhose observă o altă asemănare între opera lui Eminescu şi 

Tagore prin faptul că ambii poeţi cred într-o viaţă de dincolo mai bună: 

„cei doi poeţi se consolează cu acelaşi gînd că sufletul eliberat de viaţa 

pămîntească îşi va găsi fericirea în lumea cealaltă‖ (Ibidem: 35). 

Eminescu îşi închipuie că pe cer îngerii în cor aşteaptă sufletul celui mort 

cu muzica sferelor şi ghirlandele parfumate. Tagore îi spune celei moarte: 

„Dacă ai să pleci neapărat, pleacă! Dar lasă-ţi durerile cu noi! Şterge-ţi 

lacrimile! Îţi doresc să găseşti acolo liniştea pe care n-ai găsit-o aici!‖ 

(Ibidem). 

Concepţia despre moarte reprezintă pentru cei doi trecerea unei 

graniţe spre nemurire aceasta sprijinindu-i să iasă din sfera durerii, să 

caute fericirea în viaţă, în natură. 

„Într-un capitol despre anii lor de studenţie la Viena, Ştefanelli 

atestă că Eminescu a citit piesa Sakuntala a lui Kalidasa, ceea ce nu 

exclude posibilitatea ca Eminescu s-o fi citit înainte de a fi venit la Viena, 

adică în timpul scrierii poeziei Venere şi Madonă.‖ (Ibidem: 49). 

Scriitoarea găseşte multe asemănări între Venere şi Madona şi Sakuntala. 

Dacă Eminescu a citit sau nu această operă atunci cînd a scris poezia, nu 

se poate şti. Asemănările cu Sakuntala ar putea veni din felul lui 

Eminescu de-a gîndi. 

Un alt text poetic, influenţat după părerea lui Bhose de indianism, 

este Andrei Mureşanu. Răzvrătirea lui Mureşanu  împotriva nedreptăţii 

sociale şi zbuciumul său de-a crea o viaţă nouă îl aduc pe acesta mai 

aproape de Buddha. Acesta din urmă a plecat în lume să afle adevărul şi 

să elibereze omenirea de suferinţă.  

O altă interpretare este cea a lui Călinescu, ce situează insula 

descrisă de Eminescu în al treilea capitol din Cezara în apropiere de 

textul buddhist Suttanipata, unde insula sacră este în profunzime Nirvana. 

Însă acea scriere nu putea să-i fie cunoscută lui Eminescu, din moment ce 

traducerea germană apăruse în anul morţii poetului, 1889. Insula lui 

Euthanasius poate fi asociată cu insula Şerpilor, de la gurile Dunării, 

despre care vorbeşte fascinant Ovid Densusianu. Aceste insule sînt 

tărîmuri transcendente, echivalente ale paradisului.  

O generalizare periculoasă este făcută de Mircea Itu. Criticul vede 

opera poetului ca fiind populată de influenţe indianiste, transformîndu-şi 

observaţiile în exagerări din dorinţa de-a apropia cele două culturi. În 

poezia Mai am un singur dor, în care poetul cere un sicriu din ramuri, 
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este adus aproape obiceiul din credinţa hindusă de-a purta mortul pe un 

pat de lemn. Dar poetul s-ar putea referi la legătura sacră pe care o are cu 

natura. Apropierea realizată de Itu devine forţată. 

Există date biografice care atestă influenţa filosofiei indiene în 

opera eminesciană. Aşadar nu trebuie negată, însă nici nu trebuie 

exagerate proporţiile amprentei lăsate de aceasta. 
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MARIA DINU 

Master II, Craiova 

Eminescologia în anii ’60 

Prea puţin sau deloc comentată, critica anilor ‘60 reprezintă, cu 

siguranţă, una dintre cele mai semnificative etape ale criticii postbelice. 

În contextul relativei deschideri politice, anii ‘60 favorizează atît 

afirmarea unei noi generaţii de scriitori, cît şi rediscutarea statutului şi 

metodologiei criticii literare, precum şi a „moştenirii‖ unor prestigioşi 

critici interbelici. Vom urmări în eseul de faţă principalele direcţii ale 

exegezei eminesciene în acest context, pornind de la studiile lui Ion 

Negoiţescu, Matei Călinescu şi Eugen Simion şi cîteva direcţii din 

publicistica vremii ce urmează a fi aprofundate într-un eseu viitor.  

I. O recuperare a eminescologiei şaizeciste 

O particularitate a criticii anilor ‘60 sînt editările unor lucrări 

elaborate anterior, dar nepublicate din cauza cenzurii, precum Viaţa lui 

Alexandru Macedonski (1966) şi Opera lui Alexandru Macedonski (1967) 

de Adrian Marino, scrise la sfîrşitul anilor ‘50. Studiul lui Ion Negoiţescu, 

elaborat între 1953-1954, se înscrie şi el din rîndul restituirilor şaizeciste. 

Receptarea contemporană a aşezat această carte sub semnul 

desconsiderării cercetării lui G. Călinescu a postumelor eminesciene în 

ampla sa monografie pentru a impune noutatea propriei valorizări. Însă, 

în Poezia lui Eminescu, polemica criticului îl vizează în primul rînd pe 

Maiorescu şi mai puţin pe autorul Istoriei literaturii, în măsura în care 

acesta din urmă utilizează anumite clişee interpretative lansate în 

eminescologie de mentorul junimist. Susţinem această afirmaţie luînd ca 

punct de reper corespondenţa cu Radu Stanca din Un roman epistolar în 

care Negoiţescu îi expune prietenului concepţia despre studiul de faţă şi 

modul în care s-a raportat la criticii precedenţi: „fiindcă nu cunoşti pe 

Călinescu şi pe alţii (Vianu, Streinu, Lovinescu) ce au scris despre poet, 

îţi voi completa eu ansamblul critic din care am pornit. Întîi, i-am folosit 

pe toţi şi le vom recunoaşte meritele alături de cele excepţionale ale lui 

Perpessicius. Dar am urmărit să depăşesc clişeele ce totuşi pe ei i-au 

urmărit, conform primului, în fond, magistral, clişeu maiorescian. Streinu 
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a avut şi el intuiţia unui Eminescu mai pur, în viziunea morţii, dar n-a 

reuşit să depăşească esteticul şi astfel să surprindă pe vizionarul 

Eminescu, marele vizionar ce poate fi alăturat celor mai geniale figuri ale 

lirismului ca, Hölderlin, Rimbaud sau Blake. Călinescu a intuit 

importanţa deosebită a materialului de laborator căruia i-a dat analize 

magistrale. El vorbeşte de neoplatonicieni, de mistici, de marii romantici. 

Dar din haosul său bogat în efulguraţii strălucitoare nu se desprinde figura 

unitară a lui Eminescu. Eu l-am rupt de lîngă Schopenhauer pentru a-l 

plasa la locul său în mijlocul marelui romantism german-filosofic, lîngă 

Schelling. Chiar dacă Călinescu numeşte pe misticii vechi şi pe filosofii şi 

poeţii romantici, toate asocierile mele, de citate şi sugestii sînt strict 

originale. În plus, viziunea de adîncime şi conturarea profilului spiritual 

al lui Eminescu, îmi aparţin. Dacă enormul Călinescu descrie adeseori 

impresionant tot laboratorul eminescian, eu analizez, interpretez, restitui 

semnificaţiile ascunse, numai prin fragmente de înaltă valoare literară, din 

conştiinţa că sufletul poeţilor cristalizează în formele – şi chiar 

fragmentare – ale realizării lor supreme.‖ (Ion Negoiţescu, 1978: 303). 

Referitor la poziţia faţă de G. Călinescu, putem spune că 

Negoiţescu are două atitudini diferite. Cum studiul e scris într-o perioadă 

în care Călinescu reprezenta un model pentru tinerii critici, această optică 

favorabilă transpare şi în carte. Modificarea atitudinii fostului cerchist se 

manifestă în articolele sale, concomitent cu relansarea în contextul literar, 

nu şi în studiul eminescian propriu-zis, scris între 1953-1954 şi publicat, 

din cauza cenzurii, în 1967, cu a doua ediţie în 1969. În intervalul dintre 

aceste reeditări, în 1968, criticul publică în reviste Planul Istoriei 

literaturii române în care îşi exprimă tranşant opţiunea delimitării de 

Istoria călinesciană. Printr-o greşeală interpretativă şi probabil în 

contextul disputei dintre „călinescieni‖ şi „anticălinescieni‖ , critica 

contemporană a transpus această optică negativă din jurnalistică şi asupra 

Poeziei lui Eminescu, străină, în fond, de contestarea autorităţii lui 

Călinescu din presa literară. 

Lucrarea lui Negoiţescu se remarcă prin receptarea criticului 

junimist într-o grilă călinesciană, parţial asemănătoare celei stabilite în 

Istoria literaturii române. Criticul cerchist iniţiază demontarea imaginii 

eminesciene stabilite de Maiorescu printr-o serie de reproşuri îndreptate 

spre preocuparea acestuia pentru expresivitatea limbii poetului,  

„curăţenia formală‖, spre neînţelegerea mitosului palorii în lirismul 
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eminescian. De asemenea, aduce în discuţie o anumită generalitate şi 

superficialitate a considerentelor maioresciene alături de dogmatismul 

clasicizant, temperant apărut sub incidenţa filosofiei. În mod asemănător, 

Călinescu în Istorie e de părere că demersul mentorului junimist se 

caracterizează prin  „îngustimea receptării sale critice‖, predilecţia pentru 

„cîteva principii mărginite dar sănătoase‖, o estetică dogmatică şi fals 

dualistă din care lipseşte plăcerea analizei textului. Diferenţa dintre cei 

doi critici reiese tocmai din importanţa acordată articolului maiorescian 

Eminescu şi poeziile lui. Dacă G. Călinescu îl tratează expeditiv, în cîteva 

rînduri, semnalînd aceleaşi fixaţii ale abordării lui Maiorescu -„Eminescu 

scrie într-o limbă frumoasă, uneori onomatopeică, versurile sînt 

frumoase, rimele sînt surprinzătoare, forma e clară‖ (G. Călinescu, 2003: 

358), Negoiţescu va acorda mai multă atenţie rolului mentorului junimist 

în suspendarea laturii plutonice şi dezvoltarea componentei neptunice din 

antumele eminesciene, proces explicat de critic în felul următor: „Aşa s-a 

stins focul plutonic al creaţiei eminesciene, cel puţin în cauzele sale 

aparente, înafara unei rupturi adînci de structură, care a permis evoluţia 

neptunică. Aşa s-a născut, din marea amară, din haosul durerii metafizice 

schopenhaueriene, chipul de marmoră al poeziei lui Eminescu şi prin 

urmare propria sa imagine marmoreeană. Din aceeaşi marmură se 

desprinde profilul ideal al lui Maiorescu şi al poetului; în sunetul ei din 

poezii care răspunde setei de formă a haosului, se îngînă şi plînsul 

sublimat al filosofului Maiorescu, al logicianului sensibil la frumos, ca la 

odihna pură a ideii.‖ (Ion Negoiţescu, 1980: 113). 

Negoiţescu nu înţelege, însă, întru totul, modul de receptare a 

mentorului junimist de către Călinescu. De aceea, în studiul despre 

Eminescu, va prelua de la autorul Principiilor de estetică observaţiile 

evidente, nu şi subtilităţile din subtextul acestei receptări. Criticul îi va 

reproşa lui Călinescu definirea erosului eminescieni în termeni 

maiorescieni, punînd în relaţie următorul citat din monografia dedicată 

vieţii poetului – „Pentru Eminescu iubirea este un leagăn de desfătări 

venerice, o necesitate, nu spirituală, dar afectivă, bineînţeles şi 

fiziologică, o nevoie naturală de a trăi viaţa speţei cu toate deliciile de 

ordin sufletesc pe care conştiinţa le suprapune mecanismului reflex, dar în 

sfîrşit, un instinct …  ‖ – cu scurta caracterizare maioresciană: „el nu 

vedea în femeia iubită decît copia imperfectă a unui prototip 

nerealizabil‖. Or, e lesne de înţeles că cele două viziuni sînt 



MARIA DINU 

90 

ireconciliabile, prima insistînd pe iubirea carnală, omenească, iar cea de-a 

doua pe iubirea platonică, spiritualizată a fiinţei excepţionale. Călinescu 

nu dezvoltă, aşadar, o direcţie a erosului eminescian stabilită de 

Maiorescu, ci, din contră, una nesesizată de critic, în neconcordanţă cu 

imaginea schopenhaueriană a omului de geniu. Fostul cerchist nu 

sesizează faptul că autorul Istoriei literaturii nu pune mare preţ pe 

analizele maioresciene, apreciind în schimb latura polemică a studiilor 

acestuia, forţa argumentaţiei, stilul cu care îşi învinge adversarul etc.  

II. Contribuţiile noii generaţii critice 

În studiul Titanul şi geniul în poezia lui Eminescu (1964), aproape 

necunoscut unor cercetători ai eminescologiei, Matei Călinescu propune 

reconstituirea etosului eminescian pornind de la o tipologie duală a figurii 

artistului romantic. Prin tematică, lucrarea viitorului teoretician al 

modernităţii continuă orientările studiilor de literatură comparată din 

ultimele trei, patru decenii, dar mai ales un filon al cercetării lui Tudor 

Vianu despre poezia eminescienă, reconstituit minuţios. Cu toate că sursa 

se pierde în anvergura proiectului, criticul reţine mitul geniului şi mitul 

titanului din eseurile profesorului său, Personalitatea lui Eminescu 

(1925), respectiv Atitudini şi motive romantice în poeziile de tinereţe 

(1930).  

Studiul lui Matei Călinescu pare să aibă, chiar dacă nesistematic, 

şi o miza metacritică de recuperare a istoriei abordărilor comparatiste a 

operei lui Eminescu. Rădăcinile acestor demersuri coboară destul de 

adînc, la studiul lui Maiorescu, Eminescu şi poeziile lui, şi la cel al lui 

Gherea, Decepţionismul în literatura română. 

Dacă din prima lucrare Matei Călinescu dezvoltă o idee abia 

schiţată de Vianu despre aplicarea teoriei schopenhaueriene a geniului în 

articolul Eminescu şi poeziile lui şi rediscută atributele creatorului 

excepţional (inadecvarea socială şi etică, esenţa anormală, consistenţa 

metafizică ş.a.m.d.), în cel de-al doilea eseu influenţa esteticianului este 

mult mai pregnantă. Aici Vianu anulează opoziţia stabilită de Gherea 

dintre revoluţionarism şi scepticism prin integrarea într-o sinteză 

favorizată de contextul romantic: „Idealismul şi pesimismul sau, mai bine 

zis, revoluţionarismul împerecheat cu scepticismul nu este un contrast 

irezolvabil şi care ar fi sfîşiat natura intimă a lui Eminescu, dar mai 

degrabă termenii unei sinteze, realizată în multe împrejurări romantice.‖ 
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(Tudor Vianu, 1974: 26). Detectabilă în poeziile de tinereţe ale lui 

Eminescu, această paradigmă  „îmblînzeşte‖ ostilitatea poetului faţă de 

mediul său, îi anulează conotaţiile negative prin circumscrierea la un ideal 

romantic.  

Matei Călinescu reconciliază interpretări radicale (maioresciană şi 

gheristă) prin reducerea la un numitor comun, inadaptabilitatea 

romantică, astfel încît miturile geniului şi al titanului  devin compatibile. 

Aşadar, un fel de modalitate de sinteză, inadaptarea determină fie  forme 

protestatare, de un revoluţionarism profetic, fie structuri contemplative 

care se refugiază în vis, natură, iubire. „Acest aspect al inadaptării‖, 

afirmă criticul,  „a dus la apariţia în cadrul romantismului european, a 

unui mit al geniului nefericit, mit care-şi extrage substanţa din numeroase 

cazuri reale. Dispreţuit într-o lume mercantilă, în care totul se vinde şi se 

cumpără (...), poetului, stăpînit de exigenţele unei vocaţii superioare, îi e 

pregătit un destin tragic pe plan omenesc.‖ (Matei Călinescu, 1964: 14). 

În ce priveşte mitul titanului, iată cum dezvoltă criticul această 

problematică prin referire la concepţia lui Gherea: „Afirmînd că 

pesimismul eminescian e rezultatul unei lupte cu mediul şi al unei drame 

etice, criticul Contemporanului a dat o imagine generală cu multe nuanţe 

adevărate a ceea ce am numit inadaptabilitatea poetului. (...) Practicînd un 

soi de «comparatism»  spontan, Gherea a intuit – cum am încercat să 

arătăm – implicaţiile titaneşti ale poeziei lui Eminescu, fără însă a izbuti 

să le valorifice decît spontan şi întîmplător.‖ (Ibidem: 28). 

Un astfel de raţionament îi serveşte tînărului critic în delimitarea 

mitului titanului pregnant în poezia de tinereţe (înglobînd, pe lîngă revolta 

etică stabilită de Vianu şi semnificaţiile demonismului, prometeismului) 

de mitul geniului, din lirica de maturitate, care cîştigă teren prin 

intelectualizarea dimensiunii titanice. 

Pe lîngă contribuţia lui Maiorescu şi Gherea, Matei Călinescu 

aduce în discuţie şi analizele lui Ibrăileanu din cursul universitar „Epoca 

Eminescu‖, ce-i drept, fără o pondere semnificativă în trasarea axelor 

fundamentale ale cărţii sale. În cazul criticului de la „Viaţa românească‖, 

Matei Călinescu apreciază determinismul inadaptabilului superior şi 

plasarea în epocă a eminescianismului căruia se pare că-i acordă 

credibilitate deplină după cum reiese din comentariile sale referitoare la 

naturile hipersensibile, Dan al lui Vlahuţă, Trubadurul lui Delavrancea, 

care apar în literatură odată cu Sărmanul Dionis al lui Eminescu, critica 
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societăţii de tip capitalist, asimilarea experienţei populare etc. Nu ne 

putem pronunţa asupra cauzelor pentru care criticul ia în serios curentul 

eminescian, fără să-l pună pe seama unor manifestări epigonice 

supradimensionate de Ibrăileanu. Putem spune cel mult că e un caz de 

cecitate critică, o consecinţă a fascinaţiei prea mari exercitate de propriul 

subiect care-l face să treacă cu vederea unele evidenţe, în funcţie de 

apropierea de subiectul în discuţie.  

Astfel, nemulţumit de ignorarea dimensiunii titanice, Matei 

Călinescu îi reproşează lui Ibrăileanu: „puţinătatea referinţelor sale la 

contextul literar european în care, spre a fi înţeles în adînca lui 

originalitate, trebuie integrat lirismul eminescian. (…) Ibrăileanu explică 

doar cauzele inadaptării eminesciene, fără a încerca să-i determine, printr-

o raportare mai largă, formele de manifestare şi fără a-i defini notele 

specifice în cadrul literaturii universale‖ (Ibidem: 35). Oare chiar ar fi fost 

de aşteptat ca Ibrăileanu cu formula sa tradiţionalistă să-şi depăşească 

viziunea autohtonizantă şi să păşească pe tărîmul marilor comparaţii? 

Ibrăileanu nu avea vocaţia analizelor comparatiste cum, de altfel, nu o 

aveau nici primii critici români. Comparaţiile lor se reduceau la 

asemănări spontane, insuficient comentate, fără forţa studiilor 

comparatiste practicate de Vianu. 

În acelaşi an al publicării lucrării lui Matei Călinescu apare şi 

amplul studiu al lui Eugen Simion – Proza lui Eminescu – cu un evident 

caracter polemic şi recuperator. Editor şi al unui volum de proză 

eminesciană, alături de Florea Şuteu, tot în 1964, criticul şaizecist 

valorifică această componentă a creaţiei lui Eminescu, eclipsată de lirica 

poetului, conform unor exegeţi. În acest sens, Simion pledează pentru 

depăşirea delimitărilor tipologice comune şi a reflexelor de subordonare a 

romantismului eminescian celui german. 

O particularitate interesantă a studiului simionescian, sub 

incidenţa contextului socio-politic, este încercarea de interpretare a 

creaţiei eminesciene din punct de vedere estetic. Iniţial autorul Prozei lui 

Eminescu condamnă interpretările denaturate, în cheie ideologizantă, în 

favoarea încadrării adecvate pe coordonate romantice: „Opiniile grăbite 

au exclus chiar pe Eminescu dintre romantici, încadrîndu-l abuziv 

realismului critic (deşi elemente, fireşte, există) din prejudecata că 

romantismul ar reprezenta, dacă nu un curent antirealist (părerea ce s-ar 
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susţine de către unii), în orice caz unul inferior realismului în formele lui 

evoluate.‖ (Eugen Simion, 1964: 11). 

În contextul anilor ‘60, cartea lui Simion reimpune proza 

eminesciană în rîndul opiniei critice, subliniind în special rolul de editor 

al tînărului critic. 

III. Direcţii ale eminescologiei în presa literară 
Dacă studiile eminesciene analizate anterior se arată unitare în 

restabilirea primatului esteticului prin reinventarea figurii lui Eminescu, nu 

acelaşi lucru se poate spune despre publicistică. Tensiunile ideologice sînt în 

acest domeniu mult mai vizibile, pe de-o parte între partizanii care încearcă 

să menţină grila îndoctrinantă, pe de altă parte între intelectualii preocupaţi 

de înlăturarea unor imixtiuni antiestetice în sfera literaturii. 

Un tablou spectaculos al opoziţiilor şi viciilor eminescologiei din anii 

‘60 regăsim în antologia aniversară Studii eminesciene cu o prefaţă 

encomiastică semnată de Mihai Beniuc, autor al unei ediţii eminesciene de 

Poezii, cu numeroase republicări în acel deceniu. Cu excepţia prefeţei, 

articolele în sine nu sînt contaminate de intervenţia factorului politic, dar 

temele selecţionate atent au mare trecere în rîndul doctrinei partidului, astfel 

încît lasă impresia de aderare la politica de stat. G. Călinescu, Vianu, Streinu, 

Perpessicius sînt criticii interbelici de a căror autoritate se foloseşte sistemul 

pentru a-şi consolida poziţia în lumea literelor, precum şi de generaţiile în 

afirmare M. Călinescu, Simion, Papu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, prin 

interesul lor pentru universalitatea poetului, chestiunea romantismului 

eminescian, influenţa filosofiei lui Kant sau Schopenhauer. În ce priveşte 

pesimismul eminescian are cîştig de cauză interpretarea gheristă, actualizată 

însă fără vreo intenţie ideologică, cum opinia critică a văzut în personalitatea 

lui Gherea un socialist simpatic, oarecum naiv, al cărui utopism devine 

realitate printr-o fatalitate istorică. 

Tot în publicistica eminesciană, de data aceasta în cadrul unei mese 

rotunde despre actualitatea clasicilor din Gazeta literară, nr. 42, 14 

octombrie 1965, se pune accentul pe particularităţile moderne ale creaţiei 

eminesciene. Momentul care reuneşte aceleaşi figuri critice marchează 

complexele incipiente ale nesincronizării de care va suferi mai toată critica 

postbelică şi anticipează direcţiile protocroniste ale eminescianismului. 

Pesemne că studiul lui Adrian Marino, Modern, modernism, modernitate, din 

1969, va avea o miză corectivă, de a face ordine în rîndul unor concepte 

folosite haotic. 
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Revenind la cele trei lucrări abordate, putem spune că se 

caracterizează printr-o viziune recuperatoare atît a unor direcţii şi studii din 

perioada interbelică, cum procedează Negoiţescu şi Matei Călinescu în 

analiza tematică, respectiv comparatistă, cît şi a unor texte eminesciene prin 

cercetarea filologică a lui Simion. Raportarea la personalitatea unui critic 

literar (Matei Călinescu la Vianu, Negoiţescu şi Simion la G. Călinescu) e în 

general echilibrată, fără polemici virulente, poate doar sub forma unei 

concurenţe productive cu modelele critice interbelice care devin un fel de 

mediatori între criticii şaizecişti şi cei de la începutul secolului al XX-lea. 

Criticii anilor ‘60 propun un Eminescu asemănător celui al 

generaţiilor anterioare prin valorificarea trăsăturilor romantice, a 

pesimismului eminescian,  înglobarea filosofiei schopenhaueriene. De fapt, 

reînnodînd legătura cu tradiţia critică interbelică, eminescologia din perioada 

respectivă reflectă trăsăturile neomoderniste ale criticii postbelice. 
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GHEORGHIŢĂ RĂILEANU 

Anul III, Iaşi 

 

Sinteza lirico-narativă  în Luceafărul. Lirismul narativ 

Lucrarea de faţă ambiţionează un studiu analitic asupra poemului 

Luceafărul dintr-o perspectiva poetică, mai cu seamă narativă. Ceea ce 

ne propunem la nivelul acestei lucrări este un punct de vedere evaluativ 

asupra conceptului de lirism narativ, impus în literatura de specialitate 

drept narativ poetic. Mizele unui asemenea studiu, făcut ca aplicaţie 

stilistico-poetică, iau în calcul o serie de probleme ce ţin de interacţiunea 

a două tipuri de discursuri ce se presupun la nivelul articulaţiei textuale. 

Justificarea estetică/generică a narativului poetic 

Refuzul modelului simultaneităţii , aşa cum îl conceptualizează 

Rodica Zafiu, este subsumat unei concepţii conform căreia vom 

demonstra că liricul şi narativul nu se exclud, ba mai mult decît atît, 

reuşesc să creeze coeziune la nivelul textului artistic, asumîndu-şi o 

existenţă ,,conjugată‖ la nivel discursiv. Moştenirea vechiului canon, 

sintagmă ce situează perspectiva teoretică într-o descendenţă 

(neo)aristotelică constituie premisa unei antinomii ireconciliabile, în care 

liricul şi narativul reprezintă două ,,dicţiuni‖ diametral opuse, ce se 

exclud reciproc în analiza literară şi care presupun două ,,ontologii‖ 

distincte. 

Ceea ce, în schimb, vom putea observa e faptul că cei doi termeni 

supuşi analizei nu intră în distribuţia unei opoziţii ireconciliabile, 

coeziunea lor la nivel discursiv impunînd, în mod inerent, o noua 

paradigmă literară/generică. Existenţa lirismului este legată de „o tradiţie 

destul de puternică, al cărei punct de referinţă a fost fixat în sistemul 

platonician‖, aşa cum observă Rodica Zafiu (2000: 11), pe cînd lirismului 

narativ este legat de poeticile romantice, impunîndu-se în critica de 

specialitate ca idee literară aflată în avangarda teoretică a 

postmodernismului. 

Existenţa lirismului narativ pleacă de la premisele inserării 

obiectivităţii în discursul liric. Evaluarea lirismului din această prismă 
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presupune tocmai o detaşare a ,,vocii‖ lirice de propriul discurs şi crearea 

unor diversiuni ale ,,măştilor‖. În funcţie de cum se face confesiunea, de 

,,filtrul‖ discursiv pe care aceasta îl presupune, Markiewicz propune o 

clasificare bazată pe caracterul subiectului liric: „s-a diferenţiat deci lirica 

individuală şi colectivă şi, alături de ele, lirica «eului auctorial» (Ich-

Lyrik), lirica măştii şi lirica rolului (termenii aparţin lui W. Sherer)‖. 

Apelînd la dihotomia propusă de cercetătorul maghiar János Barta, 

Henryk Markiewicz va infera asupra existenţei unei lirici 

nemijlocite/autoanalitice, cea care face obiectul de interes pentru lucrarea 

noastră: „lirica narativă: realitate dinamică, prezentată într-o formă 

subiectivă sau simbolică‖ precum şi „lirica creativă (descriptivă sau 

narativă): realitate reprezentată printr-o lume autonomă, absolut 

neconcordantă cu realitatea obiectivă‖ (Henryk Markiewicz, 1988: 189). 

Fără a mai intra în detalii, Rodica Zafiu opinează că „narativul e un 

pretext, o formă exterioară, folosită ca simplu suport al prezentării stărilor 

lirice‖ (Rodica Zafiu, 2000: 19). 

,,Captatio temporis”. Stilistica timpurilor verbale 

Observaţiile de natură teoretică pe care le putem corela poemului 

Luceafărul pleacă de la cîteva ,,constante‖ narative înscrise în cadrul 

general liric. Conceptul de narativitate al textului se leagă în mod 

indisolubil de ceea ce numesc naratologii „captarea‖ temporalităţii. Aşa 

cum precizează  Paul Ricœur, între narativ şi temporalitate se stabileşte o 

relaţie de reciprocitate, temporalitatea fiind într-o mare măsură garanţia 

narativităţii, dar şi a narativizării : „I take temporality to be that structure 

of existence that matches language in narrativity and narrativity to be the 

language structure that has temporality as its ultimate referent.‖ (Paul 

Ricœur, 2004: 52). Premisele temporalităţii sînt strict corelate unor 

probleme de semantică/stilistică a timpurilor verbale, existenţei unor 

circumstanţiale/circumstanţe temporale, respectiv unor verbe capabile să 

transmită ideea de procesualitate, mişcare sau metamorfoză.  

Textul se deschide în maniera basmului tradiţional, prin utilizarea 

perfectului compus. De altfel, întreaga strofă de debut are rolul unui 

adevărat preambul ce creează iluzia unui basm: „A fost odată ca-n 

poveşti,/ A fost ca niciodată‖. Perfectul compus fixează, în linii generale, 

cadrul de referinţă ficţională. În aceeaşi succesiune, observăm existenţa 

imperfectului, care în text are o valoare epică, „baladescă‖, ca să o cităm 



SINTEZA LIRICO-NARATIVĂ  ÎN LUCEAFĂRUL 

99 

pe Rodica Zafiu. Relevanţa stilistică a acestui timp rezidă tocmai în 

caracterul său durativ. Imperfectul exprimă „o acţiune în curs de 

desfăşurare într-un moment anterior momentului vorbirii; această acţiune 

poate fi interpretată ca durativă, iterativă sau continuă.‖ (Angela Bidu-

Vrânceanu, 2005: 258). Tudor Vianu aprecia valoarea descriptivă a 

acestui timp, considerîndu-l drept unul care „produce iluzia duratei‖ 

(Tudor Vianu, 1968: 87): „Ea îl privea cu un surîs,/ El tremura-n 

oglindă,/ Căci o urmă adînc în vis/ De suflet să se prindă‖. Durata, aşadar 

semnificativă pentru imperfect din punct de vedere stilistic, imprimă 

textului iluzia ficţionalităţii, a unei lumi ce se desfăşoară funciarmente 

într-un cadru de basm. 

Folosirea prezentului, şi acesta în sens narativ, oferă o perspectivă 

spectaculară asupra imaginilor poetice. Impresia de evoluţie scenică este 

introdusă prin intermediul unor verbe de mişcare, ceea ce se mizează 

fiind tocmai ideea de mobilitate pe care o presupune lirismul narativ : „Şi 

pas cu pas pe urma ei/ Alunecă-n odaie,/ Ţesînd cu recile-i scîntei/ O 

mreajă de văpaie.‖ Sau „Uşor el trece ca pe prag/ Pe marginea ferestrei/ 

Şi ţine-n mînă un toiag/ Încununat cu trestii‖. 

Fireşte că pentru a discuta despre componentă narativă a 

timpurilor verbale nu putem eluda existenţa perfectului simplu. Prin 

excelenţă timpul naraţiunii, perfectul simplu cunoaşte în poemul 

Luceafărul o dihotomie stilistică. Ţinînd cont de perspectiva din care se 

face povestirea, după binecunoscutul binom heterodiegetic-autodiegetc, 

vom observa că perfectul simplu poate fi concurat de prezenţa perfectului 

compus/imperfect. Ca timp al naraţiei, perfectul simplu este corelat unei 

perspective heterodiegetice (aceasta nu este în schimb o regulă absolută, 

un exemplu relevant fiind: „Din sfera mea venii cu greu‖), exprimînd o 

acţiune trecută şi încheiată, dar care este apropiată de momentul vorbirii: 

„el plasează acţiunea într-un timp trecut, nu prea îndepărtat de prezent‖. 

Dumitru Irimia afirmă că perfectul simplu, ca timp al narativităţii, intră 

din acest punct de vedere în grupul temporal perfect simplu-imperfect. 

Dacă imperfectul este evaluat ca specific unei narativităţi profund 

subiective, perfectul simplu reprezintă „timpul narativităţii obiective, 

descriptive, neutre, epice‖ (Dumitru Irimia, 1986: 169). Ceea ce îl 

caracterizează la nivelul valorilor sale aspectuale sînt: „caracterul încheiat 

(perfectivitate) şi caracterul punctual, momentan‖. Ideea de captare a 

temporalităţii pe care o presupune acest timp, este amplu reliefată în 
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poem în distribuţia perfect simplu/prezent ceea ce sugerează tocmai 

variaţia temporală: „Trecu o zi, trecură trei/ Si iarăşi, noaptea, vine/ 

Luceafărul deasupra ei/ Cu razele-i senine‖. 

Narativizarea catalizelor textuale 

Captarea temporalităţii are ca rezultat coextensiv, unele modificări 

la nivelul catalizelor textuale. Şi, pentru a fi mai precişi, vom vorbi despre 

narativizarea descrierii. Harold Mosher, de altfel, este unul dintre cei care 

va miza pe relaţia de dublă reciprocitate dintre naraţiune şi descriere, 

creînd două serii conceptuale pe care le-a intitulat „descriptivized 

narration‖, respectiv „narrativized description‖. (David Herman 2009 

:91). 

La modul tradiţional vorbind, în planul structurii textuale 

descrierea este subordonată naraţiunii: „intrată mai tîrziu decît naraţia în 

atenţia studiilor moderne de stilistică, descrierea are – în organizarea 

textuală – un statut mai vag decît al acesteia, constituindu-se ca unitate 

textuală independentă pe baza unor reguli mai greu discernibile. A fost 

definită ca «o secvenţă de suprafaţă ce se opune dialogului» (A. J. 

Greimas – J. Courtès) cu completarea ulterioară că ea reprezintă «o 

unitate textuală controlată de operaţii cu dominantă ierarhizantă, 

taxinomică şi paradigmatică» (P. Hamon).‖ (Angela Bidu-Vrânceanu, 

2005: 164). 

Narativizarea acesteia presupune o serie de imagini mobile, 

dinamice, şi un ,,instrumentar‖ temporal pe măsură. Relevant rămîne 

debutul tabloului al treilea, ce descrie călătoria Luceafărului. Cadrul este 

fixat printr-un verb de mişcare la perfect simplu, secondat de un verb al 

devenirii aflat la imperfect: ,,Porni luceafărul. Creşteau/ În cer a lui 

aripe,/ Şi căi de mii de ani treceau/ În tot atîtea clipe.‖ Narativizarea 

descrierii constă tocmai într-o imagine cinetică, una de efect – de altfel – 

ce marchează tocmai aceste ,,cadre‖ ale devenirii. Verbe ale schimbării 

aflate la imperfectul durativ potenţează această dimensiune a descrierii 

narativizate: „Şi din a chaosului văi,/ Jur împrejur de sine,/ Vedea ca-n 

ziua cea dentîi,/ Cum izvorau lumine‖. 

O problemă esenţială în cadrul liricului narativ o constituie 

dialogul. Evaluarea narativă a acestuia a fost făcută din prisma dihotomiei 

diegesis-mimesis, primului membru al ecuaţiei subsumîndu-se „sumarul 

diegetic (―Joe was unhappy‖), discursul indirect (―Joe said he was 
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unhappy‖)‖, iar celui de-al doilea: ,,discursul direct (―Joe said: «I am 

unhappy.»‖), discursul direct liber (―I am unhappy‖- spus de Joe, ca parte 

a unui monolog interior)‖ (David Herman, 2002:172). Marcînd note 

dramatice, spectaculare, dialogul este principalul procedeu prin care 

,,vocile‖ liricului narativ iau naştere şi evoluează pe scena textului. 

Materializat în replici, atitudini şi reflectînd perspective, credinţe, 

dialogul în narativul poetic şi, mai cu seamă în Luceafărul, asigură 

textului resorturile de semnificaţii. Scena în care ,,fiinţa‖ eonică cere 

divinităţii  dezlegarea de ,,neagra vecinicie‖, precum şi răspunsul 

demiurgului reprezintă un punct axial al poemului susţinut tocmai prin 

intermediul acestei modalităţi de expunere. Aşa cum opinează Ştefan 

Munteanu în studiul  O incursiune în stilistica dialogului, dialogul 

imprimă discursivităţii textuale un anume conflict, analizat nu din 

perspectiva ciocnirii a două idei opuse/personaje (deşi acest aspect nu 

poate fi neglijat), ci din tensiunea rezultată dintr-o „atitudine critică, 

poziţii diferite, conciliabile cu timpul sau nu.‖(Ştefan Munteanu, 1995: 

61). 

Ceea ce presupune dialogul în distribuţia discursivă a narativului 

poetic este tocmai existenţa a cel puţin două ,,personaje‖/,,voci‖ lirice 

angajate practic într-o ,,succesiune‖ de tip comunicaţional, materializată 

la nivel textual prin înlănţuirea replicilor. Importanţa dialogului la nivelul 

narativului poetic rezidă din faptul că acesta declanşează acţiunea, 

determină/motivează derularea acesteia, definind nu numai statutul 

personajelor, ci şi relaţiile în care sînt angrenate acestea. De altfel, în 

strofele care marchează finalul poemului, putem observa aşa numita 

funcţie rezumatoare a dialogului: una profund ,,sentenţială‖,  condensînd 

semnificaţiile întregului text: „Trăind în cercul vostru strîmt/ Norocul vă 

petrece/ Ci eu în lumea mea rămîn/ Nemuritor şi rece‖. 

Lirismul narativ ca forma ,,dialogală” 

Lirismul narativ presupune, mai întîi de toate, o glisare de la 

monologal la dialogal (aşadar discursul confesiv este înlocuit de unul 

dialogal, polifonic, în care vocile lirice sînt tot atîtea 

obiectivări/ipostazieri ale eului poetic manifestat în diferite registre 

stilistice). Pe linia lui Tudor Vianu, vom infera existenţa lirismului 

,,măştilor‖, care la nivelul poemului semnifică următoarele aspecte: ,,sub 

masca unor personaje străine şi a unor întîmplări eterogene palpită inima 
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poetului şi aventura sa intimă‖. Nouă nu ne rămîne decît să subscriem 

celor spuse de Vianu, aducînd unele completări: Luceafărul îşi 

configurează o tramă primară pe existenţa unui nucleu de evenimente 

simbolice, care avînd relief narativ, creează impresia de scenariu, de unde 

şi tendinţa de epicizare a liricului. Aflat în slujba resortului de 

semnificaţii textuale, relieful ,,faptic‖ al poemului fixează planul de 

semnificaţii, care, în opinia lui Todorov, face parte din recuzita 

primordială a unei gramatici elementare/universale a naraţiunii. 

BIBLIOGRAFIE 

Angela Bidu-Vrânceanu (coord.), 2005, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, 

Editura Nemira, Bucureşti. 

David Herman, 2009, Basic Elements of Narrative, Wiley – Blackwell. 

David Herman, 2002, Story logic: problems and possibilities of narrative, 

University Nebraska Press, Nebraska. 

Dumitru Irimia, 1986, Structura stilistică a limbii române contemporane, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 

Tudor Vianu, 1968, Studii de stilistică, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti. 

Rodica Zafiu, 2000, Naraţiune şi poezie, Editura All, Bucureşti. 

 



 

103 

EMANUELA MARINI POP 

Master I, Cluj-Napoca 

Cum plăsmuia Eminescu? 

Studiu de caz asupra unui fragment din Scrisoarea I 
 

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze întrebarea cum plăsmuia 

Eminescu?, într-un mod inevitabil fragmentar şi limitat. Scurtul studiu care 

urmează va împrumuta, astfel, în mod necesar, un caracter sincopat, în ton cu 

obiectul pe care îl discută. Fragmentar, deoarece studiul se focalizează pe 

cîteva variante ale Scrisorii I, aşa cum apar ele în Ediţia Perpessicius: ms. B. 

2278‘, 36 v. (fragment), ms. C.2276, 48 (47v.)- 51+53- 55. (fragment), ms. 

D. 2282, 59-68 (fragment), ms. 2262, 116- 116v. (fragment). Studiul de caz 

vizează ratura, rescrierea, suprascrierea, şi tot ceea ce a fost exilat în notele 

de subsol ale ediţiilor critice. 

De asemenea, acest studiu recuperează caracterul dinamic al scrierii 

îngheţate într-o ediţie imprimată: „Într-o astfel de viziune avantextele pot 

căpăta consistenţă şi n-ar reprezenta numai, aşa cum credeau primii 

geneticieni, o posibilitate de restituire către textul final [...], dar şi o lărgire a 

spaţiului unui text ce devine astfel lizibil şi interpretabil, care să 

contrabalanseze interesul pentru textul final (monumental) cu cel al 

dinamicii spaţio-temporale care îl precedă. Avantextele reprezintă în această 

viziune «grăuntele de grîu» care moare şi spectacolul disoluţiei lor poate 

avea sub privirea cercetătoare a criticului un interes la fel de mare ca 

fructele, roadele care apar ulterior.‖ 

Este imposibil să răspunzi la întrebarea cum plăsmuia poetul? dacă 

nu recuperezi facerile şi prefacerile, des-facerile  cuvîntului, ale versului (sau 

mai bine zis ale pre-versului). Domeniul informaticii, punerea pe ecran 

(folosind un program de prezentare-Keynote) vine în sprijinul demonstraţiei 

noastre. Vom încerca să restituim, în cadrul aceluiaşi demers mai multe 

aspecte: forma în palimpsest a manuscrisului, formă pe care ediţiile tipărite o 

uniformizează fără a păstra nici un semn al etapelor şi al ritmului scrierii; 

ceea ce autorul a marcat, a şters, a tăiat. Sublinierile folosite ne vor permite 

să distingem astfel diferitele momente ale rescrierii. Vom avea pe parcursul 

întregului proces un fel de «hartă geografică  a schimbărilor» de la o 

versiune la alta.‖  
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Ecran 1, 2 
În ms. B.2278, 36 v. apar modificări şi aplicaţii cu cerneală violetă 

sau neagră (aşa, în funcţie de culoarea cernelurilor, putem să determinăm 

anul scrierii: 1879 - 1880 ). Versurile 4 -14 („Revarsă luna plină...‖) din ms. 

B. 2278, 36v., 37v  sînt copiate şi modificate în ms. C.2276, 48(47v.)- 

51+53- 55.  

Ecran 3, vers 1 
În varianta C. 2276, versul 1: „Cu gene ostenite eu suflu‘n luminare‖ are 14 

silabe. În varianta finală D. 2282, 59-68 poetul lucrează la măsură: introduce 

3 silabe (cînd şi sara) iar pronumele personal, pers. 1 sg, „eu‖ este înlocuit de 

substantivul comun  „sara‖.  Un prim rezultat e versul de 16 silabe (opt 

trohei)! Iată că aici, în manuscrisul C. 2276, apare pentru prima dată (în 

Scrisoarea I) sara eminesciană „poezia eminesciană, o poezie a înserării şi a 

nopţii  cel mai adesea, nu este totuşi o poezie a apusurilor (...) Seara 

eminesciană („ceas al tainei‖ ) este, dimpotrivă, un timp al izvorîrii, cînd 

„Stelele nasc umezi pe bolta senină‖ (Sara pe deal), cînd „noaptea v-aprinde 

blîndu-i soare‖ (Povestea magului călător în stele), cînd „Răsare luna 

liniştit/ şi tremurînd din apă‖ (Luceafărul) sau „Izvorăsc din veacuri stele 

una cîte una‖ (Scrisoarea III). Timp sacru, înserarea eminesciană e o 

perpetuă reeditare a genezei şi răsăritul lunii, „minunea‖ pe care „noaptea şi-

o aşteaptă‖, în Sarmis, desprinde, ca-n începuturi, lumile din negură.‖ 

Ecran 4, 5, vers 2, 3 
Aceleaşi modificări apar şi în versurile următoare. De exemplu, în 

versul „Ceasornicul urmează a timpului cărare‖ (ms. 2276) - 14 silabe > 

„Doar ceasornicul urmează lung’a timpului cărare‖- 16 silabe. Se 

construieşte un univers estetic autonom. „Cum e construit acest univers 

estetic? Prin abstragere din timp şi crearea unui timp estetic : «Doar 

ceasornicul urmează lung a timpului cărare.»‖. 

Ecran 5, vers 3 

În versul „Căci perdelele ‘ntr-o parte cînd le dai şi în odae‖ 

observăm schimbarea persoanei - de la persoana I, în versul 1(eu suflu), 

la persoana a II-a „tu le dai‖, care are un grad mai mare de generalitate. 

Ecran 6, vers 4 

Revarsă luna plină duioasa ei văpae (din ms.B 2278,36v. copiază 

în ms. C. 2276) > 

Luna varsă peste toate voluptoasa ei văpae (ms. D. 2282, 59-68 ) 
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a/. Inversează: revarsă luna > Luna varsă 

b/. Renunţă la prefixul -re din „revarsă‖ 

c/. Introduce „peste toate‖ (Efectul obţinut este măsura de 16  silabe, dar 

şi imaginea panoramică subliniată de „peste toate‖) 

d/. Înlocuieşte „duioasa văpae‖ cu „voluptoasa văpae‖. 

Ambiguizarea relaţiei uman-cosmic se realizează prin personificări 

metaforice, şi în unele cazuri, prin epitete metaforice. 

Ecran 7, vers 5 

a/. Şi aici apar inversările de la început de vers: „Din noaptea amintirii 

ea...‖ > „Ea din noaptea amintirii...‖   

b/. Înlocuieşte „mii de doruri― (ms. C.2276) cu „o vecie ‗ntreagă‖ (ms. D. 

2282).  

c/. Tot aici am vrea să subliniem că rima găsită în var. C. 2276, 

chiar şi mai devreme, în varianta B.2278 (scoate/ toate) e păstrată şi în 

varianta finală, cea după care a făcut copiile pentru Convorbiri (luminare/ 

cărare;  odae/ văpae;  scoate/ toate, etc). 

Ecran 8, vers 6 

În ms. C. 2276, versul 6 are 14 silabe, în ms. D. 2282, versul 6 are 16 

silabe.  

În ms. B.2278, 37v:  Şi dulce li-i durerea ca-n vis simţim pe toate> 

în ms. C. 2276, 48v: Dar dulce li-i durerea, ca‘n vis le am pe toate> 

în ms. D 2282, 59-68: De dureri pe cari însă le simţim ca-n vis pe toate. 

În  varianta finală, D. 2282: 

-renunţă la „Dar (şi) dulce li-i‖; „durerea‖ > „de dureri‖ (incipit); 

-introduce „pe care însă‖; 

-recuperează verbul „simţim‖ (pers.1, pl, indicativ prezent) din varianta 

B. 2278.    

În varianta C. verbul e la persoana I sg „le am‖, în varianta finală alege un 

verb la  pers. I, pl: „le simţim‖.  

-„ca-n vis‖ rămîne.  

Finalul versului rămîne neschimbat: „pe toate‖. 

În varianta D. 2282, 59-68, prima strofa scurtă de 6 versuri e 

recuperată din varianta B. 2278, 36v.- 45, (1876) variantă în care 

„Eminescu încearcă o formulă metrico-prozodică şi strofică aparte care 

întăreşte cadenţa, dicţiunea - şi deci, efectul retoric - al textului‖ 

Ecran 9, versurile 7, 8 
Versurile „7 şi 8 sînt barate cu creionul, la una din revizii, mai tîrziu, 
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desigur în minutul cînd versiunea C va fi depăşită‖  

Ratura este procedeul prin care autorul a tăiat (a anulat) anumite porţiuni 

dintr-o redactare, dar care au rămas lizibile sau pot fi reconstituite în 

manuscris. 

„Ceea ce autorul respinge este marcat, sters cu o linie orizontală, 

fapt ce permite o lectură destul de uşoară a rîndurilor respective. De 

obicei Eminescu taie şi rescrie deasupra şi dedesubtul rîndului tăiat sau 

şters, fie recopiază versul întreg cu schimbările de cuvinte, fie rescrie 

cuvîntul schimbat.‖ 

Ecran 10-14 
„În transcrierea versiunii acesteia, după versul 10, urmau 

versurile: „şi cîţi în clipa aceasta la tine-or fi privind/ Ce lucruri osebite 

ei toţi or fi gîndind?‖ pe cari le modifică puţin şi din 11-12 devin 

versurile 13-14. Adaosul nouilor versuri 11-12 şi modificarea sînt operate 

pe pagina albă din stînga, imediat după ce termină transcrierea integrală.‖ 

Ecran 15, vers 15 
În ms. C. 2276 avem:  Un rege te priveşte cu planuri 

pentr’un veac> 

                                     Priveşti pe-un rege poate cu planuri 

pentr‘un veac> 

în ms. D.2282 avem:    Vezi pe-un rege ce‘mpînzeşte globu ‘n 

planuri pe un veac, 

 

a/. „te priveşte‖ (pers. II, sg, d. pasivă) > „Priveşti‖ (pers.II sg d. activă) 

> „vezi‖ 

b/. „pe-un rege‖- rămîne neschimbat 

c/. „poate‖ e înlocuit de „ce‘mpînzeşte globu ‘n...‖ 

d/.Păstrează „planuri pe un veac‖, pentru rimă 

Vers 17 
În ms. C. 2276  avem:     Ce sume diferite au scos din urna morţii> 

în ms. D. 2282 a rămas:  De şi trepte osebite le-au eşit din urna sorţii. 

 

Imnul creaţiunii 

 

Vers 37.  

Atuncea (ms. 2262, 116- 116v.) > În început ( ms. 2306,- 67) > Atunci 

(text Teohari Antonescu) > În început (ms. 2278, 38v.şi 39 v.) > La 
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început (ms.2276) > La ‗nceput (ms. 2282, 59-68). 

Pe filele manuscrisului 2262 (anul 1876) poetul încearcă, pentru prima 

dată, traducerea Imnului Creaţiunii din Rig Veda. Sînt versuri despre 

increat, despre divinitatea originară. Dacă urmărim, de-a lungul 

variantelor, prefacerile primelor cuvinte ale versului 37, putem citi 

febrilitatea discursului poetic, încercările limbajului poetic de-a surprinde 

starea precosmogonică, Increatul. Dar cum să numeşti ceea ce nu poate fi 

numit? Cum să exprimi o stare preconceptuală, anterioară cuvintelor, 

folosindu-te de limbaj? 

Din limba ebraică biblică, primul verset al Torei a fost tradus în limba 

romană: „Întru început Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul‖. Numai 

că, prin traducere, nu pot fi surprinse multiplele sensuri ale originalul: 

 

 הארץ ואת השמים את אלוהימ ברא ת‘בראש

 haareţ    veet  haşamaim  et   Elohim  bara  Bereşit          

 şi pămîntul      cerurile         D-zeu   a facut  În început 

 

 בראשית

În început (bereşit) 
Acest cuvînt - bereşit - este destul de neobişnuit pentru un cuvînt-incipit, un 

cuvînt care dă şi titlul cărţii. Este aproape blasfemiator să începi o carte 

religioasă, cum e Bereşit - Facerea, cu a doua, nu cu prima literă din 

alfabetul ebraic. A doua literă a alfabetului ebraic - bet - este litera care 

simbolizează peştera, casa. Astfel, acest „întru început‖ ar putea fi şi „o 

intrare în‖, o deschidere dinspre nefiinţă spre fiinţă, dinspre veşnicie spre 

veac şi vieţuire, dinspre increat spre creaţie şi creatură facută. Această intrare 

în existenţă nu poate fi ruptă de cealaltă jumatate a sensului: starea 

precosmogonică, indicibilul, increatul, preCuvîntul.  

Bereşit (întru început) este un substantiv la feminin, singular, iar Elohim 

(Dumnezeu) e un substantiv propriu la masculin, plural. Este foarte 

interesant cum această formă de feminin, singular a cuvîntului bereşit e 

recuperată în titlul cărţii - Facerea. Tot aici trebuie subliniat că bereşit (întru 

început) are aceeaşi rădacină cu următorul cuvînt al versetului - bara (a 

făcut). Bara ar putea fi tradus prin: 

- a crea (El crează - verbul e folosit la prezent numai cînd se referă la 

acţiunile lui Dumnezeu, e folosit pentru a descrie facerea universului şi 

aducerea în existenţă, iar folosirea lui se limitează numai la activităţile 
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divine), a face, a zidi. 

- a alege 

- a iniţia lucruri noi (Ezechiel 41:20 -  „...să priceapă şi să înţeleagă că mîna 

Domnului a făcut aceste lucruri şi Sfîntul lui Izrael le-a zidit‖ şi Apocalipsa 

21:5),   

- a restaura (Isaia 65:17 – „Eu fac ceruri noi şi un pămînt nou...‖) 

- a croi (Ezechiel 21:19 – „Fiul omului croieşte-ţi două drumuri pe unde să 

treacă sabia împaratului Babilonului...‖) 

- a rupe, a sfîşia, a modela, a ciopli un semn, a tăia, (Iosua 17:15 – „.... şi 

tăiaţi-o ca să vă faceţi loc în ţara fereziţilor‖.)  

Eminescu recuperează acest sens al verbului în versuri care se rescriu la 

nesfîrşit: „şi negura eternă o rupe în făşii‖ (ms. 2278 negru), > Iar negura 

eternă se rupe în făşii (ms. 2276). 

Lăsînd la o parte posibila polemică în privinţa cunoştinţelor poetului în 

domeniul ebraicii biblice, vom conchide doar că „în lirica eminesciană, 

preocuparea pentru desfacerea lumii şi a limbajului se îngemănează cu 

efortul de exprimare a momentului precosmogonic, o altă situaţie 

preconceptuală a potenţialităţii nelimitate‖. 
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ANA VASII 

Master II, Sibiu 

Arhitectura nemuririi - imagini ale spaţiului în postume 

Dacă lumea fenomenelor se mişcă în corpul unui timp trecător si 

piere odată cu acesta, lumea spiritului pare a se mişca în corpul unui timp 

derivat din eternitate, al unui timp spiritual. Dar ce se întîmplă cu spaţiul 

în care şi fenomenele şi fiinţa se manifestă? Ideea de a pune nemurirea în 

strînsă legătură cu timpul este insuficientă pentru a demonstra că acest 

concept este valabil pentru toate formele existenţei. O a doua coordonată 

a nemuririi poate fi aşadar spaţiul, căci, cum se întreabă Bachelard, „ce ar 

fi o rezistenţă dacă nu ar avea o persistenţă, o profunzime substanţială, 

însăşi profunzimea materiei?‖ (Gaston Bachelard, 1998: 20). Imaginile, în 

cazul unei percepţii subiective a realităţii, alcătuiesc un imaginar spaţial 

care este trecut prin filtrul receptorului. Spaţiul cuprins de imaginaţie nu 

va fi un spaţiu indiferent, supus unei măsurări şi unei analize geometrice, 

el este „trăit cu toată părtinirea imaginaţiei‖ (Gaston Bachelard, 2003: 

29). 

Pare probabil ca Spiritul , care este suportul conştienţei, al trăirii, 

să nu fie perisabil aşa cum este lumea fenomenelor cu tot ce mişcă ea. 

Însă el evoluează şi trăieşte în acelaşi timp cu spaţiul pe care şi l-a 

compus. Spaţiul este construit aşadar după nevoia spiritului de a se 

exprima la un moment dat; el este modelat în funcţie de trăirile spiritului. 

Dacă spiritul este nemuritor, spaţiul capătă aceleaşi valenţe, chiar şi cu 

riscul de a fi remodelat şi reconstruit la infinit într-o ciclicitate care nu se 

vrea a fi aşezată între coordonate temporale.  

La Eminescu, imaginile care alcătuiesc un spaţiu prezintă pe rînd 

o anumită legătură cu spiritul, fie prin viziunea ascendentă a unor locuri 

care tind spre cer, fie prin forţa degajată. În postume, locurile care ies din 

tiparul unui simplu spaţiu de desfăşurare a unor fenomene sau al unor 

evenimente sînt cetăţile sau marile spaţii mitice care au avut momentul 

lor de glorie echivalentă cu promisiunea eternităţii, un fel de durabilitate, 

ca a  cetăţilor din Memento mori. Pe de altă parte, o forţă aparte o au 

spaţiile care sau formează o simbioză cu natura sau sînt alcătuite numai 
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din imagini ale unei naturi puternice, a cărei atemporalitate îi garantează 

nemurirea.   

Imaginile din care se construiesc cetăţile pornesc sau de la 

elemente telurice, piatră, stîncă, sau de la elementul acvatic, Nilul. În 

cazul cetăţii Babilonului, imaginile pornesc de la pustiu, apoi piatră, 

„topoarele de piatră‖, într-o viziune ascendentă pînă la grădinile 

suspendate ale Semiramidei „suite-n nori‖. Decăderea Babilonului începe 

din momentul în care omul, deşi aflat într-un spaţiu privilegiat, durabil, 

îşi doreşte nemurirea: „Ar fi fost Dumnezeu însuşi, (...) dacă nu murea‖ şi 

ajunge pînă la a se confunda cu o „cîmpie nisipoasă‖, în care numai aerul 

mai păstrează un crîmpei de amintire a vechiului spaţiu. Egiptul se ridică 

din apă şi pămînt- nisip, deci tot elemente primordiale: „răsărită din 

visările pustiei/ Din nisipuri argintoase în mişcarea vijeliei‖. Iată că, sub 

forţa puternică a vijeliei, iau naştere piamidele, cetăţile din Memphis, 

Theba, unde se află „sîmburul lumii, tot ce-i drept, frumos şi bun.‖ Chiar 

sub modelarea umană, Egiptul are atribute paradisiace fiind un oraş al 

zeilor, structurat pe schema spaţiului mitic; implicit, intervine şi 

orientarea de la durabil către nemurire, tocmai pe fondul acestei mitizări. 

Mai apoi însă, spaţiul este viciat, nu mai este leagănul spiritului etern, ci 

loc al desfrîului, al „regilor pătaţi de crime‖, deci întreg spaţiului este 

sortit aneantizării prin îngroparea în elementul din care s-a ridicat: „Ş-

atunci vîntul ridicat-a tot nisipul din pustiuri,/ Astupînd cu dînsu-oraşe, 

ca gigantice sicriuri‖, devenind ruină. Doar imaginea piramidelor, 

asemănătoare cu cea a munţilor, poate constitui un echivalent al spaţiului 

etern reprezentat de munţii care „stau şi azi în a lor post‖ şi prin scopul 

lor de a deservi morţii, în ele se concentrează atît trecutul cît şi viitorul: 

„eterne ca şi moartea piramidele uriaşe.‖ 

În aceeaşi paradigmă se înscrie şi spaţiul grecesc din Memento 

mori; acesta ia naştere din apele oceanice şi din „turme de stînce.‖ Grecia 

este dominată de apă, reflecţia în apele mării fiind chiar mai clară decît 

imaginea reală : „Mai albastră decît cerul, purtînd soarele pe faţă,/ Ea 

reflectă-n lumea-i clară toată Grecia măreaţă.‖ Aceeaşi imagine 

ascendentă pornind de la mare către munţii care găzduiesc templele 

sugerează identificarea cu mitul. Aceeaşi constituenţi configurează spaţiul 

grecesc: piatra, zidurile templelor, apa, pădurea. 

Nemurirea imprimată în aceste elemente se dizolvă, iar armonia 

Greciei dispare odată cu moartea gîndirii mitice: cugetătorul este izolat 
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într-un spaţiu intim şi „gîndirea-i în doliu‖, sculptorul orb încearcă să 

modeleze marmura, dar această nu va mai avea suflul etern deoarece 

„gîndire-i temerară‖; pînă şi Orfeu, cu al cărui glas spaţiul a prins viaţă, 

nu mai crede în magia cîntecului şi în poezie: „Glasu-i, ce-nviase stînca, 

stins de-aripa desperărei/ Asculta cum vîntu-nşală şi cum undele îl mint.‖ 

Tot în Memento mori nemurirea capătă o formă materială 

subliniind ideea că într-un construct spaţial, conceptul de etern primeşte o 

dimensiune implicită ascunsă în spatele clădirilor sau al cetăţilor: 

„Vecinicia cea bătrînă, ea la lumi privea uimită./Mii de ani cugetă-n 

minte la enigma încîlcită/Care spaţiul i-o prezintă cu-a lui lumi şi cu-a 

lui legi‖. 

Astfel, din dorinţa de a crea un spaţiu nemuritor „apare Roma în 

uimita omenire‖, care generează din forţa spiritului imagini ale unui 

spaţiu impregnat de eternitate: „Şi ce zice-i zis pe veacuri, e etern, 

nemuritor‖. Materialitatea îşi pierde consistenţa în faţa unei lumi 

construite numai din gîndire şi din soare, iar spaţiul pare mai degrabă 

măsurat de intensitatea gloriei, decît de geometria unei arhitecturi 

concrete. Totuşi, cetate pusă sub semnul soarelui, moare mai întîi 

incendiată de Nero, renaşte din cenuşă şi apoi decade sub blestemul lui 

Decebal: „Roma să guste pîn-în fund păharul/ Mizeriei şi-a decăderii‖. 

Imaginea ascendentă a spaţiului se regăseşte şi la cetatea 

Sarmisegetuzei care ia naştere din neant, din prăpastie pentru a ajunge şi 

ea către cer: „Răpezită nalt în aer din prăpastia adîncă/ Sarmisegetuza-

ajunge norii cu-a murilor colţi.‖ Însă cetatea Sarmisegetuzei nu pare a fi 

emblematică pentru spaţiul dacic, fiind un simplu loc unde se 

concentrează „Ducii daci‖ care semnează condamnarea la moarte a 

Romei şi nu are acele dimensiuni cosmice ale exteriorului. 

Spaţiul dacic păstrează elemente romantice pe care interpretarea 

istoriei le aduce în acea perioadă. Imaginile care-l construiesc capătă o 

viziune grandioasă, ideea dacismului fiind pusă în paralel cu ideea de 

patriotism, căci, aş cum afirma Ioana Em. Petrescu, „istoria romantică nu 

mai e un pelerinaj spre patria spiritului, ci un efort de definire a spiritului 

Patriei‖ (Ioana Em. Petrescu, 2005: 144) ceea ce presupune evidenţierea 

unui element local, definitoriu pentru structura etnică. Mitul romantic al 

Daciei se regăseşte la Eminescu sub forma unui paradis pierdut, pus într-

un oarecare paralelism cu spaţiul Romei antice. Timpul Daciei este cel de 
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dinaintea istoriei înseşi
1
, iar spaţiul, aflîndu-se pe o coordonată 

atemporală, este cu totul diferit de cele prezentate mai sus. 

În acest sens, ideea nemuririi ca un constituent al spaţiului este 

mai evidentă, căci Dacia este o vîrstă a gîndirii mitice, care nu cunoaşte 

început, nu cunoaşte nici o perioadă de glorie absolută, un fel de vîrf al 

civilizaţiei prezent la Roma sau în Egipt de unde ar putea să decadă. 

Existenţa sa se bazează pe o continuitate dincolo de durabilitatea unui 

spaţiu privilegiat, aşadar pe o miză a veşniciei. 

Peisajul dacic este construit pe scheletul unei lumi-grădină, „tărîm 

ce pare încremenirea unei respiraţii cosmice‖ (Ioana Em. Petrescu, 1998: 

53). Şi mai mult, imaginile fac auzită vocea poetului care „se 

armonizează cu un fundal mitic străvechi, autohton şi universal‖ 

(Gheorghe Drăgan, 1999: 133) oferind conturul unui spaţiu primordial. În 

primă fază, peisajul este ondulat, încă nu capătă reperele unei arhitecturi 

concrete: „rîuri argintoase, care mişcă-n mii de valuri‖ sau „Munţi se 

nalţă, văi coboară‖. Mai apoi se concretizează în formele unei arhitecturi 

hibride: „Acolo Dochia are un palat din stînce sure,/ A lui stîlpi-s munţi 

de piatră, a lui streşin-o pădure.‖ (Memento mori). 

Acelaşi peisaj este descris şi în poemul Miradoniz unde, deşi nu 

mai este vorba despre un spaţiu mitizat, se resimte legătura cu un timp 

primordial: „Miradoniz avea palat de stînci./ Drept streşină era un codru 

vechi/ Şi colonadele erau de munţi în şir.‖ Imaginile ascendende ale 

interiorului din castelul Miradoniz, prezintă o natură luxuriantă cu o 

cromatică paradisiacă: „Iar în castel (...) înalte hale cu plafondul/ Lor 

negru strălucit şi cu păduri/ De flori. Păduri cărora florile/ Ca arborii-s 

de mari.‖ Totodată, castelul se află într-un spaţiu protector: insula de pe 

fluviu, ceea ce sugerează din nou un spaţiu paradisiac, izolat, construit 

poate încă de la facerea lumii, cum se deduce din epitetul „fluviu bătrîn‖. 

Fluviul, fiind o apă care curge întruna, acordă castelului Miradoniz 

veşnicia, căci nu va muri, oricît e de bătrîn. Astfel, apa curgătoare este o 

apă vie, o apă care renaşte din ea însăşi, care pecetluieşte toate imaginile 

                                                 

 
1
 Ioana Em. Petrescu în afirmă că la Eminescu istoria are trei vîrste: una de dinaintea  

istoriei, a Daciei mitice din Memento mori, vîrsta eroică a statului natural şi vîrsta 

contemporană, a unui timp de criză.  
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din poezie, e elementul vegetant, fără de care natura fabuloasă nu ar fi 

putut exista.  

Acest infinit spaţial pus în perfectă armonie cu natura, devine 

etern prin însăşi materia din care este constituit. Tot ceea ce este construit 

de mîna omului, chiar şi sub influenţa spiritului, poate fi cel mult durabil. 

În schimb, spaţiul natural, modelat chiar de o forţă creatoare, este 

nemuritor, preluînd atributele naturii de a se reconstitui an de an. 

Ciclicitatea naturii, a elementelor în banala succesiune a anotimpurilor, 

asigură acestui tip de spaţiu veşnicia unui „spaţiu fericit‖ (Gaston 

Bachelard, 2003: 29) care determină valoarea umană a spaţiilor apărate 

împotriva unor forţe malefice, şi nu fiinţa umană.  

În Povestea magului călător în stele este întemeiat un univers în 

care se mai resimte profunda legătură ce uneşte pămîntul cu cerul, prin 

îngerul care coboară pe pămînt, şi, de asemenea, uneşte viaţa fiinţei 

muritoare şi drumul etern parcurs de stea pe cer: „Dar ce e acea steauă?/ 

E-o candelă aprinsă,/ De-a cerului mari valuri e dusă pe-al ei drum?‖ 

Imaginile spaţiului teluric şi celest sînt legate de sacru, fapt ce nu produce 

profanizarea existenţei pămînteşti, ci dimpotrivă amplifică dimensiunea 

spaţio-temporală a nemuririi. 

Din vîrful muntelui, deci de la limita clară între cer şi pămînt, 

magul poate modela lumea şi supraveghează întreg universul: „Din vîrf 

de munte-n lună în spaţiu iar s-aruncă/ În clipă-ajunge-n norii ai astrului 

natal‖. Dincolo de toposul geologic care prin munte tinde către eternitate, 

aici nemurirea este echivalată cu al „aştrilor timp‖, un timp care nu poate 

fi măsurat din moment ce chiar „sorii scriu timpu-n acest univers‖. În 

acest caz, imaginea este descendentă, de la înaltul muntelui, la cîmpie, 

sugerînd  perspectiva magului, şi nu o eventuală condamnare la pierire a 

spaţiului. 

Spaţiul paradisiac, fie el dacic, fie fabulos ca în Miradoniz sau 

Povestea magului..., predestinat eternităţii, este străbătut de două axe 

care îi asigură această valoare absolută. Axa orizontală este reprezentată 

de un izvor- rîu-fluviu, care prin mişcarea sa perpetuă semnifică ideea de 

geneză perpetuă în contextul unui spaţiu al cosmogenezei sau al evocării 

principiului divin al existenţei. Izvorul din Odin şi poetul nu va seca, în 

alte poeme are „murmuri adînci‖ (Eco). Rîul în Memento mori este 

martorul tuturor spaţiilor clădite în jurul său, martor al civilizaţiilor 

trecute: „Rîul sînt ni povesteşte (...) despre vremuri apuse, sure.‖ În 
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oglindirea sa se mai păstrează chiar şi amprenta nepieritoare a cetăţilor 

dacice: „Rîu-n vecinica lui umbră în adînc suspină, cură/ Pe-a lui maluri 

înflorite cai în umbră rătăcesc.‖ Cînd apa curgătoare este investită cu un 

caracter sacru, cum este cazul Nilului sau al Tibrului, in imaginarul 

spaţial, evocarea dobîndeşte un „caracter imnic şi apoteotic, într-un 

segment de veritabil  ritual religios, în cauză fiind religia naturii‖ 

(Dumitru Irima, 2007: 114), specifică romantismului. 

Axa verticală a acestui tip de spaţiu nemuritor este reprezentată de 

munte care are şi valoarea unui axis mundi , mai ales în spaţiul dacic unde 

marchează „centrul sacru al universului‖ (Ioana Em. Petrescu, 2005: 

145). Muntele revelă misterul creaţiei şi îl ascunde în acelaşi timp, 

comunicînd fiinţei atotputernicia gîndului. În cetatea dacică, muntele se 

află „Jumătate-n lume, jumătate-n infinit‖, facilitînd comunicarea dintre 

cer şi pămînt prin „poarta răsăririi‖. „Hotarul Daciei‖ este astfel 

delimitat de „tărîmul astral‖, iar răsăritul nu mai este un reper geografic 

ci „punctul cardinal al răsăririi, al izvorîrii, al naşterii lumii astrale, care 

coboară în tărîmurile dacice, integrîndu-le unui univers structurat mitic.‖ 

(Ioana Em. Petrescu, 1998: 53). Aşadar, el este un mijloc de manifestare 

al spiritului, chiar şi sub puterea modelatoarea a geniului uman, în cazul 

piramidelor. În toate imaginile legate de spaţiu, toposul pietrificat 

defineşte o existenţă nepieritoare, fie a zeilor Daciei care coboară din 

muntele solar „În a oamenilor lume scările de stînci coboară” fie a 

gîndirii mitice greceşti, Orfeu îndreptîndu-şi cîntecul către „munţii 

Greciei, scînteind muiaţi de soare.‖ 

Pe lîngă aceste două coordonate, axa timpului este irelevantă, 

deoarece în aceste spaţii timpul este un semn al efemerităţii: „Timp- căci 

din izvoru-ţi curge a istoriei gîndire/ Tu măsori intervalul de la leagăn 

pîn’ la groapă/ În ăst spaţ’ nu-i adevărul [Orologiu eşti-ce sapă]‖. 

Timpul propriu-zis nu mai este necesar într-un spaţiu a cărei valoare 

primordială este tocmai atemporalitatea, el rămîne valabil doar în lumile 

muritoare reprezentate de cetăţi, castele, oraşe. În lumile nemuritoare, 

cum sînt spaţiul dacic sau spaţiile naturale (ireale), muntele şi izvorul, sau 

apa, sînt modalitatea de a afirma statutul nemuririi în cer şi pe pămînt. 

Dincolo de a reprezenta numai un topos, apa curgătoare şi muntele sînt 

instrumentele spiritului, expresia materială a nemuririi. 

În concluzie, s-a observat că prin efortul spiritului de a remodela, 

după propria imagine, natura se naşte un artificiu, fie sub forma unor 



ARHITECTURA NEMURIRII - IMAGINI ALE SPAŢIULUI ÎN POSTUME 

115 

clădiri sau a unor spaţii mai vaste. Cînd spiritul nu mai este sigur pe ceea 

ce a creat, cînd spaţiul în care se manifestă este viciat, civilizaţia creată 

decade, se autodistruge ajungînd din nou la elemente, aşadar redevenind 

natură. Imaginile concrete ale spaţiului, Babilonul, Egiptul născut din 

pustiu, Grecia,cetatea Romei şi a Sarmisegetuzei, toate se transformă în 

ruine, respectînd o schemă generală a ciclurilor istoriei, cum o numeşte 

Ioana Em. Petrescu. Cu toate acestea, ideea apocalipsei nu se propagă în 

spaţiul eminescian din postume, ci se sugerează ideea de ciclicitate, fiind 

înţeleasă ca o întoarcere la elemente din care vor renaşte apoi alte spaţii 

durabile. Puse într-un context de sinonimie parţială, nemuritor şi durabil 

ar putea reliefa o poetică implicită a nemuririi la Eminescu, în care 

nemuritor înseamnă infinitul spaţio-temporal, iar durabilul reprezintă o 

formă imperfectă a nemuririi. Aşadar, nemurirea poate fi considerată un 

construct tridimensional, centrat pe o arhitectură în care coordonatele 

principale sînt spaţiale, şi numai a treia axă este cea a timpului. 
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SILVIA MUNTEANU 

Master I, Bacău 

Tentaţia nemuririi  în postumele eminesciene. Metafora 

întunericului 

I. Introducere la postumele eminesciene sau negocierea 

nemuririi 

Astăzi, problema necesităţii publicării şi cunoaşterii postumelor 

eminesciene este de domeniul evidenţei. Ceea ce cu patru pătrare de veac 

în urmă putea părea nepotrivit, a devenit nu doar un bun acceptat, ci o 

necesitate. Pentru că, aşa cum susţine cu îndreptăţire Iulian Costache, 

cercetarea operei eminesciene nu înseamnă numai „imaginea de sine‖, ci 

trebuie dublată de „istoria receptării unei opere exemplare‖
 

(Iulian 

Costache, 2008: 45), ambele fiind, în ultimă instanţă, o problemă de 

negociere a unei imagini. Cu atît mai mult în cazul lui Eminescu, întrucît 

fire solide leagă antumele de postume, realizînd  o remarcabilă circulaţie 

a ideilor şi imaginilor poetice. 

În pofida opiniilor controversate exprimate de-a lungul vremii (G. 

Ibrăileanu, Perpessicius, T. Vianu, G. Călinescu), scoaterea la lumină a 

postumelor eminesciene a relevat aceste aspecte ascunse, subiacente, 

schimbînd perspectiva asupra întregului şi permiţînd înţelegerea 

mecanismului de creaţie din interior: „Căci nu vechea perspectivă 

eminesciană s-a lărgit, ci alături de ea a apărut una cu totul originală, ca şi 

a unui alt poet dăruit literaturii noastre de zeii ce o patronează şi care, prin 

miracolul retroacţiunii i-au substanţializat istoria‖ (Ion Negoiţescu, 

1980:21). Marcînd un moment distinct în seria celor care s-au ocupat cu 

cercetarea creaţiei sale, Ion Negoiţescu percepe în Eminescu, aşa cum se 

ştie, un homo duplex creator – neptunic şi plutonic – contopindu-se 

indestructibil în unitatea Logosului. Latura plutonică ar corespunde 

laboratorului de creaţie unde se frămîntă văpăile obscure, iar poezia sa se 

naşte mai din adînc, reflectînd focul subteran ce i-a modelat fiinţa. Astfel, 

universul plutonic are în centru metafora infernală a întunericului care 

guvernează ideea poetică în oglindirea stihiilor sub ocrotirea nopţii. 

Impresionantă ni se dezvăluie în postume, din ambele ipostaze, tentaţia 

nemuririi ce animă spiritul „nedomolit‖ sau vulcanic în esenţa sa 
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creatoare, exhibînd visul de a transcende „cercul strîmt‖ hărăzit „fiinţei de 

lut‖ şi de a cuceri i-limitatul. 

II. O simbioză organică: nemurire şi întuneric 

II. 1. Timp şi nemurire 

În accepţiune religioasă, creştin ortodoxă, nemurire înseamnă 

„viaţă viitoare‖: „ţinta ultimă la care vom ajunge după viaţa noastră 

pămîntească în sînul Bisericii. Ţinta aceasta este viaţa nesfîrşită şi fericită 

şi ce va urma după veacul pămîntesc şi după învierea morţilor‖ 

(Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă, 1952: 163). Eminescu priveşte 

însă conceptul nu doar prin prisma religiei, ci şi a filosofiei. Platon, spre 

exemplu, extrage dovezile nemuririi din tripla relaţie pe care o stabileşte 

sufletul: ca principiu al gîndirii, cu adevărul, ca principiu al mişcării, cu 

viaţa, ca principiu al virtuţii, şi cu binele, acestea fiind, de altfel, cele trei 

idei fundamentale ale platonismului. În viziunea sa, sufletul, ca principiu 

al gîndirii, este nemuritor. Ca principiu al mişcării, sufletul este nemuritor 

în activitatea sa. Ca principiu al virtuţii, sufletul este nemuritor în 

sensibilitatea sa. Idealismul platonician, ştim bine, va fecunda apoi, 

influenţînd filosofia pînă astăzi, iar Eminescu nu va rămîne străin de 

aceste idei, pe care le va asimila şi prelucra în opera sa. 

Ca simbol, nemurirea este asociată eternităţii: „Eternitatea 

reprezintă nesfîrşirea timpului independent faţă de orice contingenţă 

limitativă, este afirmarea existenţei prin negarea timpului‖ (Jean 

Chevalier, Alain Gheerbrant, 2003: 30). Din acest motiv, trebuie realizată 

distincţia între timpul uman-fix, imuabil, împotriva căruia omul nu poate 

face nimic – şi timpul divin, incomensurabil, fără limite, perspectivă ce o 

întîlnim în poezia postumă, despre care vom vorbi în paginile următoare: 

„Pentru om dorinţa de eternitate reflectă lupta lui necontenită împotriva 

timpului şi mai mult încă lupta pentru o viaţă a cărei intensitate să 

triumfe, pentru totdeauna asupra morţii. Eternitatea nu-şi află fiinţa nici în 

nemişcare, dar nici în vîrtej, ea se află în intensitatea actului‖ (Ibidem: 

30). 

II. 2. Metafora întunericului 

Ipostazei plutonice, stabilită de Ion Negoiţescu, îi este asociată în 

postume metafora „întunericului‖, evidenţiată sporadic şi în antume, unde 

corespunde haosului primordial: „căci era un întuneric ca o mare făr’ o 
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rază‖ (Scrisoarea I)
 
 (Mihai Eminescu, 1985: 87). Astfel, latura plutonică 

este vegheată de zeitatea tutelară Întunericul „geniu negru‖, trimiţînd la 

miturile dualiste. Se întrevăd aici influenţele din Rygveda, unde, în Imnul 

X, 138, apare ideea naşterii luminii din întuneric, fructificată de Eminescu 

în versurile: „Lumea asta întreagă e o clipă suspendată/ Că-ndărătu-i şi-

naintea-i întuneric se arată‖ (Scrisoarea I). 

În viziunea lui Eminescu, simbolul luminii este pus în relaţie cu 

cel al întunericului: „Simbolul ieşirii din beznă se regăseşte în toate 

riturile de iniţiere [...] lumina urmează întunericului (Post Tenebras Lux), 

atît în ordinea manifestărilor cosmice, cît şi în cea a iluminării interioare‖ 

(Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: 237). Lumina şi întunericul constituie, 

în genere, o dualitate universală pe care o exprimă principiile yin şi yang 

din filozofia chineză: „în care Yin conţine urma lui Yang şi invers‖ 

(Ibidem: 238). Dualitatea aceasta reprezintă dualitatea spiritului şi 

trupului, simboluri ale principiilor de lumină şi întuneric care coexistă 

într-aceeaşi fiinţă: „Atît în Facerea, cît şi în India şi China, operaţiunea 

cosmogonică este o despărţire a întunericului de lumină, la origini 

amestecate‖ (Ibidem: 239). În timp ce Lumina simbolizează neantul, 

viaţa, mîntuirea, fericirea, Întunericul este „ca un corolar‖ simbolul 

răului, al nenorocirii, pedepsei, al pierzaniei şi al morţii. 

Pornind de la dualitatea lumină-întuneric, Eminescu nu a gîndit 

fiinţa numai sub semnul bucuriei, ci şi al suferinţei, marcată prin poetica 

cromatică „negru‖ şi poetica senzitivă „rece‖. Suferinţa reprezintă o 

„probă iniţiatică‖ prin care clipa umană finită poate transcende spre 

eternitate. Ideea se regăseşte şi la Kirkegaard care afirma: „cînd un om 

suferă este semn că el se formează pentru eternitate‖ (apud George Popa, 

1989: 255). Ideea filozofică se reflectă în titlul Pierdut în suferinţa…, 

sugerînd drama poetului care, prin creaţie, încearcă să se purifice de 

experienţa metafizică a suferinţei. Ca orice mare spirit, creatorul percepe 

acut trecerea irecuperabilă a timpului: „Timpul care doare se transformă 

în durată atemporală extatică. Se transformă într-o jertfă infinită marelui 

spirit, (MSS. 2274, II), jertfă adusă acelei sete de absolut şi eternitate care 

a constituit menirea lui Eminescu, hotărîtă din cealaltă veşnicie‖ (George 

Popa: 264). 

Metafora „suferinţa nimicniciei mele‖ exprimă ideea de 

vremelnicie şi micimea fiinţei umane, accentuată de comparaţia „ca şi 

frunza de pe apă‖. Simbolurile „frunza‖ şi „apa‖ subliniază antiteza 
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imuabil (apa ca element primordial, geneză) - efemer (frunza are un ciclu 

de viaţă limitat). Comparaţia „ca fulgerul în haos‖ sugerează opoziţia 

lumină-întuneric, dar şi rolul poetului de a re-aduce lumina, armonia prin 

creaţia sa în universul-haos. O altă metaforă, „vecinicul repaos‖, trimite la 

Rugăciunea unui dac şi semnifică aspiraţia spre nemurire, spre liniştea 

primordială, de început de lume, ca în Luceafărul „mi-e sete de repaos‖. 

Versul „Nimic să nu se audă de umbra vieţii mele‖ (Mihai Eminescu, 

1963: 429) utilizează dubla negaţie pentru a accentua ideea lipsei de 

mişcare, a increatului, starea anterioară creaţiei. Ca termeni echivalenţi ai 

negaţiei, Eminescu întrebuinţează lexeme precum: „întuneric‖, „haos‖, 

„noapte‖, „negru‖, „umbră‖, care, cu sens denotativ sau conotativ, 

desemnează o absenţă sau o vacuitate spaţială şi temporală izvorîtă din 

sensibilitatea poetului la aspectele nocturne ale lumii, dar şi profunzimea 

cugetării sale asupra originilor şi finitudinii. 

Conştientizînd condiţia de om superior ce trăieşte într-o lume 

meschină, limitată, incapabilă de a înţelege setea de absolut, aspiraţia la 

nemurire, ce se ghidează dupa dictonul Carpe diem, omul de geniu se 

simte înstrăinat, solitar, trist, suferind din cauza propriilor idealuri şi-şi 

exprimă dorinţa de a trece neobservat printre muritori. Comparaţia 

dezvoltată „ca o suflare, un sunet, o scînteie‖ sugerează viaţa, muzica, 

inspiraţia instantanee, invizibile pentru „ochiul comun‖. Suita de 

comparaţii se încheie cu versul „Ca lacrima ce-o varsă o femeie‖ ce 

exprimă suferinţa din iubire, sentiment refuzat geniului. Epitetul antepus 

„zadarnica mea minte‖ inculcă ideea nimicniciei şi gîndirea superioară ce 

tinde spre Idee desemnată prin lexemul „visuri‖. Versul „Căci ce-i poetul 

în lume şi astăzi ce-i poetul?‖ conferă acestei poezii statutul de ars 

poetica, adverbul concluziv „căci‖ exprimînd reflecţia amară la care 

ajunge poetul. Substantivul „lume‖ şi adverbul „astăzi‖ stabilesc relaţia 

între macro şi microunivers, infinit-finit, etern-efemer. Epitetul „glasul 

singuratec‖ reflectă unicitatea Poetului şi, totodată, solitudinea fiinţei 

căreia nu îi este recunoscută valoarea, idee accentuată prin negaţie: 

„necunoscut nu întreabă‖. Metafora „o boabă e de spumă‖ sugerează 

efemeritatea, dar şi atotputernicia, ca în Scrisoarea I: „Punctul acela de 

mişcare, mult mai slab ca boaba spumii/ E stăpînul fără margini peste 

marginile lumii‖ (Ibidem: 87). Poezia se încheie cu un ton pesimist, 

reiterînd ideea morţii, stăpîna absolută a fiinţei. Versul „Şi în loc să 

moară astăzi, mai bine murea ieri‖ distinge prin antonimele astăzi-ieri, 
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timpul individual finit de cel universal infinit şi anticipează interogaţia 

blagiană asupra rostului fiinţării, sfîrşită inevitabil în moarte: „Nu ştiu 

nici azi pentru ce m-ai trimis în lumină?[...] De ce m-ai trimis în lumină, 

Mamă, de ce m-ai trimis?‖ (Lucian Blaga, 1986: 67-68). 

II. 3. Tentaţia nemuririi 

Poemul Întunericul şi Poetul se validează tot ca o artă poetică: 

„Voi să ridic palatul la două dulci sorori‖ (Mihai Eminescu, 1963: 598). 

Discursul liric se structurează sub forma unui dialog simbolic între 

Întuneric-Lumină/Poet, etern-efemer, raţiune-sentiment. Epitetele „străin‖ 

şi „efemer‖, ca atribute ale geniului privit în ipostază umană, subliniază 

ideea că omul superior este privit cu dispreţ în societatea filistină în care 

trăieşte. Versul „Cu sufletu-n lumină, cu gîndurile-n cer‖ sugerează 

antiteza romantică între pasiune şi raţiune, aspiraţie şi realitate, ce 

defineşte acest „Poet gonit de rîsuri şi îngheţat de vînt‖. Comparaţia 

„cînţi ca o stafie ieşită din mormînt‖ valorifică mitul lui Orfeu, Euridice 

fiind simbolul muzicii, esenţă de nemărginire sortită doar eşecului. Astfel, 

poetul, un nou Orfeu „ieşit din mormînt‖, cîntă (muzica însemnînd 

mişcare, deci suferinţă în sens eminescian), dar este îndemnat de 

Întuneric să renunţe, fiind supus dezamăgirii. 

Epitetul „stînca rece‖ de aici se asociază cu „întunericul rece‖ din 

poezia O, te-nsenină, întuneric rece…, reprezentînd o imagine tactilă ce 

sugerează senzaţia organică a presentimentului morţii. Eşecul noului 

Orfeu se datorează lumii „de piatră‖ în care trăieşte, idee susţinută prin 

metafora „stînca e eternă şi valu-i trecător‖şi conjuncţia adversativă „ci‖ 

accentuînd discrepanţa dintre neclintirea şi impasibilitatea omului comun 

inferior, mereu egal cu el însuşi şi geniul, efemer în ipostaza sa umană, 

insignifiant, „nebun şi palid‖. 

Vocea Poetului contrazice ideile prefigurate de Întuneric, 

argumentînd prin întrebări retorice condiţia omului superior retras în 

contemplare apolinică, indiferent la dispreţul contemporanilor, decis să-şi 

îndeplinească misiunea. În faţa Neantului, poetul îşi exprimă suferinţa 

existenţială, frămîntările lăuntrice, privind detaşat spectacolul uman 

derizoriu: „A lumei und-amară mă-neacă, mă frămîntă?... Tu crezi că eu 

degeaba m-am scoborît din stele?‖ (Ibidem: 598). Versurile „Voi să ridic 

palatul la Muzică şi Dramă [...] în dalbe sărbători‖ exprimă puritatea 

creaţiei, mitul orfic şi purificarea prin artă. Menirea creatorului este de a 
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reconcilia contrariile, de a întrupa în poezie durerea şi bucuria, lumina şi 

întunericul „a sufletului noapte‖, simbolizate de principiile yin şi yang: 

„Să torn zi şi-ntuneric, dureri şi bucurie‖, de a redescoperi trecutul: „Să 

văd trecutu-n viaţă‖ , de a exprima trăirile poporului său: „Să văd româna 

dramă‖, de a evoca valorile supreme ce-i înnobilează sufletul: „eroi‖, 

„muzica română‖, doina specific românească, în care sufletul omului se 

tînguie, natura paradisiacă a patriei „văile-n ecouri‖ ce sugerează 

comuniunea om-natură. 

Gerunziul acordat „stele căzînde‖ reprezintă o sugestie a morţii 

preluată din mitul mioritic „La nunta mea/ A căzut o stea‖. Versul 

„Românu-n trecut mare, e mare-n viitor!‖ aminteşte de oda Ce-ţi doresc 

eu ţie, dulce Românie, ilustrînd sentimentul patriotic al poetului. Munţii 

„Carpatici‖ reprezintă un simbol al măreţiei şi statorniciei, dar şi tentaţia 

absolutului. Întrebarea retorică „Şi tu vrei ca poetul să fie trecător?‖ 

exprimă indignarea omului superior care nu acceptă să împărtăşească 

aceeaşi soartă cu a omului comun, care devine anonim prin trecerea în 

Nefiinţă. Poezia se încheie prin comparaţia elocventă „Cum ginii se 

sfaramă-n ruinele pustii‖, ce evidenţiază raportul real-ideal şi aminteşte 

de mărturisirea poetului însuşi: „Dumnezeul geniului m-a sorbit din 

marea de amar‖. 

Titlul O, te-nsenină, întuneric rece… relevă o subtilă dialectică 

tactilă, punctată de trei gesturi cu consecinţe fundamentale asupra eului: 

gestul invocării luminii, gestul de înseninare, simbolizînd armonizarea 

contrariilor şi gestul de atingere „rece‖-presentiment al morţii ce 

provoacă un freamăt lăuntric „neagra-ţi speluncă umedă‖. Verbul „sînt‖ 

marcat grafematic relevă ideea fiinţării, corelată concesiv „deşi trec 

nesimţite ca şi vremea‖ cu motivul fugit irreparabile tempus. Timpul 

universal infinit „mintea secolilor lungi, greoi‖ evidenţiază ca şi în 

Scrisoarea I succesiunea generaţiilor: „Ne succedem generaţii şi ne 

credem minunaţi‖. Antitezele unele-altele, aspre-duioase, regale-tîmpe 

reflectă motivul inechităţii sociale şi egalităţii oamenilor în faţa morţii, ce 

apare voluptuoasă ca în Odă (în metru antic). 

Dorinţa intensă se concentrează în versul-simbol „Toate cerînd 

brevet la nemurire‖, care aminteşte de Criticilor mei. Metafora „oraşul 

uitării‖ sugerează ideea morţii, anticipînd spaţiul bacovian de oraş-cavou. 

Personificarea „munţii de vecinici gînduri ridicînd/ A lor trufaşă frunte‖ 

evidenţiază ideea platoniciană că lumea ideilor este nemuritoare şi, 
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totodată, supremaţia spiritului „către cer‖ asupra trupului. Simbolul 

folcloric „efemeride‖, desemnînd în credinţa populară insecte cu o 

existenţă limitată, creează emblema fiinţei umane „muşti de-o 

zi‖(Scrisoarea I). „Trec în vale‖ semnifică o panta rhei, iar verbele la 

gerunziu se constituie într-o gradaţie ascendentă ce sugerează intensitatea 

trăirii „cîntînd‖, conştientizarea sfîrşitului „vuind‖ şi revolta fiinţei umane 

incapabile de a-şi depăşi condiţia „certîndu-se‖. Tonul pesimist al poeziei 

culminează cu versul final: „Nu poate fi a lor-eternitatea‖ (Mihai 

Eminescu, 1963: 258) care permanentizează incapacitatea muritorilor de a 

se integra în atemporal. 

III. Paradigma nemuririi 

Elementele care întrupează relaţia dintre nemurire şi poet sînt 

întunericul, suferinţa şi moartea. Eul eminescian asociază viaţa suferinţei, 

viziune întîlnită şi la Hölderlin, care încheia astfel poemul postum În 

albastru adorabil: „A trăi este o moarte şi moartea ea însăşi este o viaţă‖ 

(George Popa, 1989: 254). Dar poetul român vorbeşte nu de suferinţa 

comună, ci de suferinţa metafizică a geniului, dotat cu o sensibilitate 

profundă la durerea şi efemeritatea lumii. În acest sens merită menţionată 

aserţiunea poetului din Avatarii faraonului Tlà: „în peire şi renaştere 

este eternitatea‖, idee exprimată adesea şi în postume. 

Paradigmă a nemuririi, întunericul devine expresia dramatică a 

stării sufleteşti a poetului care (re)consideră lucrurile sub speciae 

aeternitas. Constante ale universului plutonic, nemurirea şi întunericul 

susţin perisabilitatea fiinţei umane în curgerea mistuitoare heraclitiană. 

Atît destinul uman, „nimicnicia‖, cît şi năzuinţele „gînduri trecătoare‖ îşi 

înfăptuiesc destrămarea „ se sfaramă-n ruinele pustii‖, oferindu-ne 

priveliştea cosmică a „veşnicei treceri‖, ca pulsaţie şi devenire ritmică a 

succesiunii întuneric-lumină. 

Parafrazînd un vers din sonetul Trecut-au anii..., se poate 

conchide că „abia-nţeleasă, plină de-nţelesuri‖ apare şi astăzi poezia 

eminesciană, fie ea antumă sau postumă. Esenţa „orfismului‖ eminescian 

poate fi descifrată apelînd la noi simboluri - întuneric, suferinţă, nemurire 

- existente în poezie, dar ignorate de exegeţi în favoarea celor deja 

consacrate. Adept al pesimismului schopenhauerian, Eminescu consideră 

moartea ca fiind substanţa şi unicul sens ce-l poate releva lumea, 

întunericul simbolizînd tenebra morţii comune, timpul interior îmbrăcînd 
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„visul nefiinţei‖. În acest sens, antumele şi postumele constituie un întreg 

ce dezvăluie drama dedublării lui Eminescu în eu uman şi eu 

extramundan - eul geniului, creaţia sa devenind jertfa adusă acelei sete de 

absolut şi nemurire. 

BIBLIOGRAFIE 

*** Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă, tipărită cu aprobarea 

Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1952 

Amita Bhose, 1978,  Eminescu şi India, Editura Junimea, Iaşi. 

Lucian Blaga, 1986, Poezii, Editura Minerva, Bucureşti. 

Gh. Bulgăr, 1980, M. Eminescu-coordonate istorice şi stilistice ale 

creaţiei, Editura Junimea, Iaşi. 

Gh. Bulgăr, 1971, Studii de stilistică şi limbă literară, Editura Didactică 

şi Pedagogică, Bucureşti. 

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, 2003, Dicţionar de simboluri - Mituri, 

vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, vol. II, E-O,  

Editura ARTEMIS, Bucureşti. 

Iulian Costache, 2008, Eminescu. Negocierea unei imagini, Editura 

Cartea românească, Bucureşti. 

Mihai Drăgan (coord.), 1972, Eminescu şi clasicismul greco-latin. Studii 

şi articole, Editura Junimea, Iaşi. 

Mihai Eminescu, 1985, Poezii, Editura Minerva, Bucureşti. 

Mihai Eminescu, 1963, Poezii, ediţie îngrijită de Perpessicius, Editura 

pentru Literatură, Bucureşti. 

Mihai Eminescu, 1952, Opere, vol. IV, ediţie critică de Perpessicius, 

Editura Academiei R.P.R., Bucureşti. 

G. Ibrăileanu, 1974, Eminescu,  Editura Junimea, Iaşi. 

I. Negoiţescu, 1980, Poezia lui Mihai Eminescu, Editura Junimea, Iaşi. 

Edgar Papu, 1979, Poezia lui Eminescu, Editura Junimea, Iaşi. 

Ioana Em. Petrescu, 1978, Eminescu – Modele cosmologice şi viziune 

poetică, Editura Minerva, Bucureşti. 

George Popa, 1989, Prezentul etern eminescian, Editura Junimea, Iaşi. 

Tudor Vianu, 1974, Eminescu, Editura Junimea, Iaşi. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA  IV 

 

 

PUBLICISTICĂ 
 

 

ANAMARIA BLĂNARU (Iaşi), IRINA ROXANA GEORGESCU, 

(Bucureşti), EMANUEL ULUBEANU, (Bucureşti), ADRIANA IONESCU 

(Sibiu), ANDREEA APETRĂCHIOAEI, (Iaşi) 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

127 

ANAMARIA BLĂNARU 

Master II, Iaşi 

Metadiscurs în publicistica eminesciană 

Preliminarii 

Noţiunea de discurs pe care am ales-o ca element de referinţă în 

lucrarea de faţă se pliază peste înţelegerea textului eminescian ca proces 

de semnificare a enunţării, mai mult decît ca simplă realitate lingvistică. 

Complementaritatea între discurs şi text a fost încadrată de litera 

dicţionarului în falia dintre forma vorbită a limbii şi comunicarea scrisă. 

Dacă ne-am limita la această destructurare a unui text publicistic am 

pierde din vedere, implicit, posibilitatea de a înţelege strategia discursivă 

a unui ziarist care îşi transformă adversarul din polemicile scrise în 

partener de dialog intratextual. Discursul său va deveni o autoreflecţie 

obiectivă a coordonatelor unui text publicistic, prin prisma strategiei 

ludice de provocare a adversarului şi, mai apoi, subtil uneori, alteori 

direct, fără subterfugii inutile, de a aplica regula „aşa nu‖; cu alte cuvinte, 

demersul eminescian are în vedere o teorie a ceea ce nu trebuie sa fie un 

text publicistic, mai mult decît o „reţetă‖ comună a unui demers cuminte, 

făcut „ca la carte‖. Pe linia delimitărilor tipologice realizate de 

Dicţionarul de ştiinţe ale limbii, şi anume discursul centrat asupra 

emiţătorului, cel adaptat la destinatar, şi un al treilea autonom şi suficient 

sieşi, ne oprim asupra discursului care se modifică după „chipul şi 

orientarea politică‖ a destinatarului, pentru a înţelege de ce puţin 

teoretizata secţiune meta-discursivă a textelor eminesciene relevă 

imaginea unui Eminescu-strateg care combate adversarul chiar cu armele 

acestuia. Cît este joc şi cît text de manual de sofistică, după cum îi 

numeşte Monica Spiridon intenţia de metadiscurs, rămîne o întrebare 

deschisă doar pentru cei care îi abordează publicistica fără un spirit 

umoristic la purtător. 

Funcţia hermeneutică a discursului 

Demersul nostru de lectură în dublu sens, de la textul în sine la 

elaborarea discursului, mai mult decît încadrarea simplistă a retoricii cu 

rol persuasiv, îl vom situa la umbra funcţiei hermeneutice de care 
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Eminescu se foloseşte - credem noi, conştient - pentru a polemiza şi a 

întoarce discursul către reflectarea sa. Posibila culpă de abstracţiune şi de 

punere în paranteză tocmai a problematicilor la zi pe care Eminescu le are 

în vedere, şi deci a subtratului ideatic, care s-ar putea aduce demersului 

nostru, nu îşi găseşte piloni de susţinere tocmai prin intenţia voit vizibilă 

a publicistului de a sublinia spiritul critic de care dă dovadă în redactarea 

articolelor: „Cine n-a simţit pînă acum că în condeiul nostru e mai multă 

raţionalitate adevărată decît în vinele tuturor liberalilor la un loc acela sau 

sufere de boala din născare ce nici un leac nu are sau îşi închide ochii cu 

de-a sila şi nu vrea să vadă‖ (Mihai Eminescu, 1999: 525). Funcţia 

hermeneutică de la care plecăm este înţeleasă în Retorica şi teoria 

argumentării drept „o interpretare continuă a retoricii adversarului‖ 

(Silvia Săvulescu 2004: 40), privind retorica în cauză ca un eveniment 

comunicativ marcat de o intenţie specifică, „de adecvare situaţională şi 

stilistică şi adresat unei audienţe specifice‖ (Ibidem: 41). În ceea ce 

priveşte tipologia metodelor de argumentaţie extrase prin demersul 

metadiscursiv, înclinăm către utilizarea „schemei radicale‖, care ar 

presupue tratarea unei teme prin analize multiple pe diferite axe. Aceste 

axe, ca referent intratextual, sînt reprezentate de fapt de discursurile 

abordate de organe de presă minimalizate printr-o sintagmă cromatică în 

„presa roşie‖. („de douăzeci şi mai bine de ani presa roşie ameţeşte 

publicul român c-o mulţime de subtilităţi şi de idei foarte controversate 

(...) şi cu toate acestea publicul nu se-ntreabă: dovedesc toate acestea 

ceva?‖). 

Ceea ce destructurează Eminescu în paginile adversarilor săi este 

tocmai lipsa unei dimensiuni stilistice a discursului în absenţa căreia 

demagogia abstractă nu mai poate fi mimată. În polemica continuă cu 

Rosetti atenţionează cititorul asupra „frazelor umflate, spuse fără 

convingere internă, (...) formele mistice care nu spun absolut nimic 

tocmai pentru a produce iluzia că spun ceva‖ (Mihai Eminescu, 1999: 

526). În acelaşi stil de demistificare a textului adversarului, Eminescu 

desfiinţează „Presa‖, evaluîndu-se prin metatext liniile de referinţă pe 

care ar trebui să le aibă în vedere ziaristul: „Stil n-are, limbă n-are, ştiinţă 

politică n-are‖. La un nivel global în care încadrează publicistica de 

partea cealaltă a baricadei de opinie, publicistul pune la vedere toate 

ingredientele articolelor contemporane, care, însă, nu constituie articol de 

ziar: „Sofisme cîte vreţi, panglicării retorice (...), întortocheri de cuvinte, 
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jucării cu înţelesul îndoit pe care-l poate avea o expresie lexicală (...) Din 

articolele ziarului guvernamental ar putea extrage cineva un sistem întreg 

al judecăţii de sofistică (Mihai Eminescu, 1999: 620). Foilor din capitală 

li se amendează generalitatea cu care abordează, tematică în contradicţie 

evidentă cu acel recurs la „metod‖ pe care îl remarcă Monica Spiridon în 

articolele lui Eminescu. „A bate apa în piuă‖ este o nota dominantă a 

adversarului de discurs, punîndu-se sub semnul interogaţiei eficienţa 

argumentativă ce ar necesita probe coerente care să suţină judecata şi 

care, evident, să fie asociate realităţii. 

Dimensiunea structurală a argumentării  priveşte două direcţii 

dezvoltate în Teoria şi practica argumentării, şi anume ordinea semnică 

şi ordinea ideatică, problematică. Ne vom opri asupra dimensiunii 

formale a argumentării, a strategiilor de raţionare care sînt puse în 

evidenţă în orice argumentare. Ordinea semnică de care discutăm poate fi 

identificată prin „expresii care au rolul de a atrage atenţia asupra relaţiilor 

logice de adîncime ce fundează o argumentare.‖ (Constantin Sălăvăstru, 

2003: 30). Caracterul polemic al argumentării nu va putea face abstracţie 

de o dimensiune spectaculară a oricărei argumentări, de punerea în scenă; 

se consideră astfel că publicistica întemeiată pe polemică devine un spaţiu 

al „luptei discursive‖ care se duce între adversari. Prin această „bătălie‖ 

în cuvînt, Eminescu anulează discursul locutorului indirect prin 

demistificarea subterfugiilor de care se foloseşte. Lexicul analizat din 

perspectiva capacităţii de înţelegere a cititorului oarecare şi, mai ales, din 

posibilitatea de influenţă asupra opiniei publice reprezintă o altă 

modalitate de autoreflectare a discursului prin prisma celuilalt: „Un întreg 

dicţionar de chei şi cifruri foieşte în Pseudo-Românul pe care nu-l pricepe 

decît C.A. Rosetti şi confidenţii săi (...). Toate acestea au în dicţionarul 

lor o altă însemnătate decît în lexiconul limbii noastre‖; într-un alt articol, 

ideea se reia sub o formă similară: „Pe temeiul a trei abstracţiuni: 

credinţă, viitor, naţiune, se durează un articol de fond de trei coloane, care 

nu zice absolut nimic (...). Aceste trei vorbe, abstracte ca şi numere, se 

pot permuta după voie şi ar da alte teme, tot atît de bogate în vorbe.‖ 

(Mihai Eminescu, 1999: 657). Dimensiunea metadiscursivă, prin urmare, 

este implicită comentariului reflexiv şi este dependentă de un cititor activ 

şi abil a înţelege strategia de faţă. Autorul de articol autoreflexiv devine 

un performer în propriul text, abilitate fără de care metadiscursul se 
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limitează la o ierarhie de strategii schematice, la un anumit punct 

convenţionale. 

Articolul ca artefact 

Ceea ce va descoperi cititorul prin metadiscursul eminescian 

priveşte denunţarea de către acesta a  imaginii unui publicist care îşi 

construieşte articolul de ziar urmînd o schemă comună, care poate fi 

regăsită prin simpla destructurare tematică sau formală. Sintagma ne-a 

fost oferită de teoreticienii unei alte dimensiuni „meta‖, şi anume cei care 

au avut în vedere metaficţiunea, spaţiu al autoreflexivităţii autorului şi al 

autoconştiinţei textului. Textul ca artefact, în altă ordine de idei, este 

reprezentat de o distanţare între arta argumentării şi tematica abordată. Un 

astfel de text va renunţa a ascunde tehnica în spatele subiectului, mizînd 

pe faptul că tocmai această tehnică face dintr-un articol o punere în scenă 

a unor idei; se insistă asupra imaginii autorului ca entertainer, participarea 

cititorului în acest caz fiind substanţială. Prin urmare, ceea ce denunţă 

Eminescu este, de fapt, această strategie a adversarilor de a-şi ascunde 

demagogia sau lipsa talentului de condeier în spatele anulării distincţiei 

dintre strategie şi tematică. Prin punerea ei la vedere, Eminescu nu îşi 

limitează discursul sau puterea inventivă, ci mizează pe credibilitatea în 

faţa cititorului a unui astfel de discurs care se descoperă în toate 

privinţele. Linda Hutcheon identifică două moduri ale oricărei dimensiuni 

autoreflexive: cea diegetică, centrată pe conştientizarea procesului de 

creaţie în sine, şi o alta lingvistică, dimensiune care evocă puterea şi 

limitele limbajului. 

Articolele eminesciene urmăresc ambele dimensiuni menţionate, 

oferind un spaţiu similar în reflectarea articolelor vizate atît dimensiunii 

limbajului şi a limitărilor acestuia, cît şi a schemei pe care o regăseşte în 

articolele adversarilor. Tocmai posibilitatea nefastă, spunem noi, ca un 

articol de ziar să se limiteze doar la exerciţiul stilistic, gratuit, superficial, 

este denunţat de Eminescu prin exemplele alese din ziarele 

contemporane. Uneori, refuzul de a continua destructurarea textului 

adversarului subliniază, strategic bineînţeles, minusurile unui astfel de 

articol: „Cu tot tonul necuviincios de atunci al „Românului‖ am crezut că 

nu e demn de pana noastră de-a repeta acea necuviinţă‖, „Dar destule 

exemple (...). Din probele de stil de mai sus credem că publicul s-a 

luminat pînă i s-a urît‖ (Mihai Eminescu, 1999: 731). 
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Încheiem şi noi în aceeaşi notă demersul de faţă, convinşi fiind că 

dimensiunea critică obiectivă pe care o probează Eminescu, printr-un 

astfel de metadiscurs, deschide încă o portiţă de cercetare hermeneuticii, 

pentru a înţelege că publicistica eminesciană nu se limitează la tematică 

sau la analiza unor subiecte la zi, ci surprinde şi o dimensiune reflexivă în 

ceea ce priveşte locul său în presa contemporană. 
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IRINA ROXANA GEORGESCU 

Master II, Bucureşti 

Început de poveşti. Veronica şi Eminescu 

Departe de a fi nişte „corpuri textuale‖ al căror destin devine 

ineluctabil pe măsură ce încercăm să ni-l configurăm, Veronica şi 

Eminescu ajung să fie personaje ale unei poveşti care se ţese sub ochii 

noştri. Vero şi Emin, Nicuţa şi Emin aga sînt entităţi vulnerabile, al căror 

traseu social nu e decît reflectarea percepţiei noastre ulterioare asupra lor: 

natura naturata devine natura naturans, principiu şi reflectare totodată, 

pentru care destinul biografic se intersectează cu cel psihologic, fără a-l 

anula însă, dîndu-i o aură de mister şi de distanţă. În această lucrare, voi 

avea în vedere detectarea strategiilor livreşti prin care modelul 

autoficţional se suprapune peste diverse accepţii ficţionale, făcînd din 

etalarea intimităţii o reţetă sau, dimpotrivă, o referinţă obligatorie a 

erotismului. În primul rînd, mitologia scriitorului amestecă strategiile 

livreşti şi epistolare, făcînd din intimitate un simulacru de identitate 

narativă, expozitivă, adiţională, care acţionează de multe ori centripet. În 

al doilea rînd, umanitatea celor doi, pe rînd expeditor şi destinatar, lasă să 

se întrevadă o lume în clocot, cu angoasele, bucuriile, cu nepricerepea şi 

dezamăgirile ei, care nu ţin de natura socială a adresanţilor scrisorilor, cît 

mai ales de cea empatică, senzitivă. 

Vom observa că, treptat, corespondenţa lui Eminescu şi a 

Veronicăi devine act cu însemnătate lărgită, în care persoanele se 

confundă cu personajele, actanţi ai unei lumi în continuă construcţie. 

Încercînd să-l salveze de „actul public‖, Philippe Lejeune vede în acel 

„eu‖ contorsionat în paginile autoficţiunii un individ real, în carne şi oase, 

şi nu o plăsmuire ficţională
1
. Astfel, e surprinzător cum „spectacolul 

vieţii‖ celui ce îl dezvăluie capătă rol instructiv, chiar şi atunci cînd dă 

                                                 

 
1 Philippe Lejeune, „Autobiographie‖, în Encyclopaedia Universalis, 2001: 49: „autant qu‘une 

forme littéraire, l‘autobiographie est sans doute un acte social. Le «je» qui s‘adresse au lecteur 

inconnu n‘est pas une créature de fiction, mais un individu réel, qui signe de son nom, s‘engage à 

dire – plus ou moins – la vérité, provoque ses contemporains et la postérité à assister au spectacle 

de sa vie pour les édifier, les instruire, mais aussi pour s‘expliquer, se justifier devant eux et les 

séduire‖. 
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lămuriri, se justifică în faţa celor pe care îi „îndrumă‖, seducîndu-i în 

final cu logica pudorii sau, din contră, a exhibării. Deşi în corespondenţa 

dintre Veronica şi Eminescu nu prevalează ideea unui „îndrumar de 

lectură‖, cît mai cu seamă a unor reguli interioare de tensionare a textului, 

stilul amîndurora comportă convenţii discursive, fapte, referinţe pentru 

conturarea intimităţii, dar şi pentru „deformarea‖ faptelor, prin prisma 

unei sensibilităţi lezate. Totodată, vom remarca faptul că amintirile 

personajului despre propriile experienţe biografice devin ecranul 

intimităţii. Astfel, într-o scrisoare datată 5 ianuarie 1880, Eminescu scrie 

„te iubesc atîta şi te voi iubi totdeauna atîta, încît nu există nici cuvînt în 

lume care să ţi-o poată spune, nici altă fiinţă, care să te mai poată iubi tot 

atîta [...]. Sentimentul meu vecinic e acel penibil al unei muşcături // a 

cărei dureri ard şi nu-ncetează nicicînd. Sub acest sentiment nu pot scrie, 

nici gîndi‖ (Christina Zarifopol-Illias ed., 2000: 63). 

Deşi scrisorile amîndurora utilizează persoana întîi, la recitire, 

acest tip de comunicare furnizează piste pentru suprapunerea numelui 

autorului peste cel al personajului, iar personimele din scrisori îşi găsesc 

locul într-un discurs prospectiv, glisînd poate, mai mult decît le permite 

discursul autoficţional, într-o „epopee a propriei experienţe‖: „l‘écrivain 

utilise son existence, un épisode de sa vie, pour relater une histoire, mais 

en modifiant une foule d‘éléments, pour des raisons personnelles ou 

esthétiques‖ (Vincent Collona, 1989: 9). Lumea deschide ochii prin ochii 

celui care încearcă să înţeleagă. Această legătură între personaj şi narator, 

între „je‖ şi „moi-même‖ este conflictuală, deşi asimetrică, mai cu seamă 

pentru că deschide falii mai mari decît propria lor durată de cicatrizare. 

Memoria se suprapune pe identificarea socială şi pe posibilităţile de 

definire a sinelui. 

Memoria-scafandru sau despre istorisiri de viaţă, ficţiune  şi 

autobiografie 

Despre viaţa ca somn, în care se întîlnesc toate experienţele 

livreşti, toate fanteziile şi toate defulările paroxistice, dar mai ales despre 

incapacitatea de a gestiona senzaţii dintre cele mai diverse, este vorba în 

scrisorile lui Eminescu şi ale Veronicăi. Pentru că dincolo de îndrăzneala 

imaginilor, dincolo de ruperea în fragmente asimetrice a realităţii 

descrise, toată corespondenţa acestora activează scenarii onirice şi 

fantasmatice, într-o reverie diurnă, la care participăm voyeuristic, de 
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multe ori, fantasmele nefiind decît un ultraj, o împingere a limitelor în 

ficţiune, printr-un act egoist şi legitimator.  

Aşa cum constată Vincent Collona, în L’Autofiction, tendinţa 

onirică este acaparatoare şi proscrie condiţia umană „ficţională‖, deşi îi 

este inerentă
2
. Mai cu seamă, pentru că durata variabilă dintre somn şi 

viaţa activă, dintre reverie şi „visare‖ cu ochii deschişi stă în 

potenţialitatea fantasmagoriei de a se încărca de semnificaţie printr-un 

proces de invenţie, elaborare şi contemplare
3
. 

Dînd impresia de „jurnal‖ ţinut prin fiecare din avataturile sale 

ficţionale, „Emin‖, „Emin aga‖, „Eminescu‖, restituie o viaţă „scriptică―, 

surprinzînd notaţii zilnice, brodînd, pe marginea unor amintiri, pagini 

întregi introspective, fără să se rezume la o simplă relatare în scris a 

faptelor.  

Pe de o parte, personajul Eminescu este o instanţă ordonatoare, 

care, printr-o logică realistă, prezintă vieţi de personaje mai mult sau mai 

puţin consistente, forţat să se contorsioneze între limitele unei reflecţii 

acide, strîngînd din chingi imaginare chiar materia propriului univers 

autoficţional: „numele femeii iubite îl urmărea necontenit, şi el căuta la 

masa lui să-i descompună sîntele şi să le refacă într-un cuvît mai exotic şi 

mai tainic, precum urmează: «Verona, Vreona, Voerna, Vnoera, Vanoer, 

Anoero, Arnoev, Aornev, Anerov, Aronique, Enorvica, Vicenora, 

Acivrone, Civranco, Neòciovra, Vranceoi, Narvice, Narvíocè»‖ (G. 

Călinescu, 1973: 250). Pe de altă parte, compusă mai ales din fragmente, 

această materie izbucneşte paroxistic între marginile scrisorilor: „cititorul 

va fi incapabil să distingă referenţialul de imaginar, adevărul de fals într-o 

poveste în care identitatea scriitorului este cea reală, la fel şi numele său, 

precum şi persoanele din viaţa acestuia. În schimb, cadrul şi 

                                                 

 
2 Vincent Collona, 1989: 11: „En réalité, moins bizarre qu‘il n‘y paraît, cette activité de 

fictionnalisation de soi exploite une tendance onirique et fantasmatique qui est inhérente à la 

condition humaine. Après tout, les rives nocturnes, la rêverie diurne, le fantasme ne font rien 

d'autre que de mettre en oeuvre, de façon plus narcissique et plus complaisante, un tel processus‖. 
3 Vincent Collona, 1989: 12: „Entre le temps du sommeil où il glisse dans des fantasmagories 

qu‘il ne contrôle pas et les rives éveillés qu‘il provoque et entretien, une grande partie de 

l'existence de l‘être humain se dépense dans l‘invention, l‘élaboration et la contemplation 

d‘histoires imaginaires où il joue un rôle‖. 
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circumstanţele sînt ficţionale, prin urmare distincţia între artă şi viaţă este 

foarte greu, dacă nu imposibil de realizat‖
4
. 

Numele proprii din scrisori funcţionează ca plase de peşti: odată 

aruncate în materia cărţii, nădoavele prind fragmente poliforme de viaţă, 

întărind ideea apropierii între personajele masculine şi feminine  şi lumea 

reprezentată, dar şi între personaj şi cititor
5
. Într-o autoficţiune epistolară, 

subiectul narator este şi personaj, şi obiect al reprezentaţiilor sale. 

Descriind lumea pe care ne-o arată ca autentică, premisele situării sale 

sînt inegal construite
6
. În acest sens, Petru Creţia nota în Testamentul unul 

eminescolog: „am avea cîteva cuvinte rostite de Eminescu în conversaţia 

zilnică: în lipsa înregistrărilor posibile azi, este tot ce rămîne. Glasul, 

rîsul, înfierbîntarea tonului n-o să le auzim niciodată. Am avea, în locul 

evidenţei filmate, mimici, gesturi, atitudini, particularităţi de 

comportament, stări de spirit (vesele sau triste, uneori euforice, uneori de 

o tristeţe înspăimîntătoare). Am simţi, prin mijlocirea vorbelor, cînd era 

răpus de oboseală, cînd era bătăios, cu cît foc cînta adeseori‖ (Petru 

Creţia, 1998: 208). 

Amintirile celor două entităţi care se conturează din schimbul de 

scrisori se restrîng la variantele de reciclare a experienţelor trecute, a 

viselor şi a vicisitudinilor zilnice. Riscul de supraproducţie onirică derivă 

din singurătatea personajelor şi din dorinţa de a fi iubiţi, dar şi din 

sentimentul de claustrare, prin normele pe care societatea le impune: 

„scrisoarea ta din urmă , plină de drăgălaşă voioşie, am primit-o. Deci îţi 

răspund că cu Costinescu m-am învoit să-i plătesc în şase luni. Iartă-mă, 

                                                 

 
4 Alina Silvana Felea, „Autobiografie‖, în Andrei Bodiu, Caius Dobrescu coord., 2009: 32. 
5 Vincent Collona, 1989: 48: „Dans ce «procès de nomination» qu‘est la lecture, les noms 

propres en général et les anthroponymes en particulier sont un facteur essentiel de la lisibilité. Non 

seulement, ils induisent un effet de réel et remplissent une fonction anaphorique, mais ils 

fournissent autant d‘articulations où se nouent et s‘échangent les différents codes (symbolique, 

actantiel, herméneutique, culturel) du discours littéraire. Le nom propre est dans le texte ce que 

Jean-François Lyotard appelle un «signe tenseur»: il est agent et patient à tous les lieux et à tous 

les niveaux du texte. Les noms de personnes, qu‘il s‘agisse du nom de l'auteur ou de ceux des 

personnages, constituent une pièce essentielle dans le mécanisme de la lecture‖. 
6 Vincent Collona, 1989: 49: „Les anthroponymes de personnages ne sont pas moins 

importants. Il faut rappeler, après Barthes, que le «nom actorial» est la condition dé l'existence, de 

la motivation et de la prédication d'un personnage. Pour le lecteur, un personnage, c'est d'abord un 

nom propre, autour duquel viennent se disposer un certain nombre de prédicats et de fonctions qui 

vont lui donner une «biographie», une «psychologie» et un rôle dans le texte‖. 
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Momoţel, că nu-ţi scriu mai mult...‖ (Christina Zarifopol-Illias ed., 2000: 

311). Memoria acestor fiinţe ficţionale funcţionează pe frecvenţe reduse, 

păstrînd doar nostalgia începuturilor şi panica sfîrşitului, consumîndu-şi 

corespondenţa intermitent, între o depeşă sau alta, între plecări 

neaşteptate şi anunţuri fiduciare.  

Bernard Lahire, în Omul plural, face distincţia între „memorie 

încorporată― şi „memorie obiectivată― prin scris, prin notiţe, liste, practici 

„estetice― – scrierea unor povestiri, poeme, ţinerea unui jurnal personal – 

practici funcţionale sau utilitare. „Recursul la scris ne permite să 

suportăm absenţa darului ubicuităţii, proprie condiţiei umane: scrisul 

continuă să ne marcheze prezenţa, chiar atunci cînd corpul nostru este 

absent. El compensează absenţa corporală pentru a continua să exercite o 

acţiune‖ (Bernard Lahire, 2000: 140). Totodată, aceste practici utilitare 

fac din strategiile autoficţiunii simple mecanisme prin care se constată sec 

realitatea sau, dimpotrivă, prin care se amendează ironic „încălcarea‖ 

dreptului la intimitate, invadarea proprietăţii: „ca pe un sfînt Antoniu, 

goliciunea urmăreşte pe Eminescu, chinuit de o asceză impusă de lipsuri 

şi sfieli, şi-i dă false beţii solitare, cu mirajul unei făpturi albe «ca 

zahărul»‖ (G. Călinescu, 1973: 175). 

Dar această teamă intrinsecă este atenuată de formulele 

ceremonioase de captatio benevolentiae: „scumpă amică‖, „draga şi 

dulcea mea amică‖, „dulcea mea Veronică‖, „dulcea şi mînioasa mea 

amică‖, „măi Poţoţoni‖, „dragă şi dulce Nicuţă‖, „dulcea mea Doamnă‖, 

„dragă şi dulce Cuţă‖, „draga mea Dudue‖, „cucuniţă dulce ce eşti tu‖. 

Textul autoficţional trebuie asumat şi verificat cu dovezi certe. Dacă 

„fragmentarismul, ritmul sacadat, nefinitudinea depun mărturie pentru 

traiectoria pe care jurnalul se angajează cu un fel de resemnare tragică‖ 

(Mircea Mihăieş, 2005: 12), autoficţiunea este constrînsă să păstreze 

cadenţa „povestirii‖: „Dragă Cuţă, / Dumineca trecută promisesem a-ţi 

scrie şi n-am ajuns să scriu decît astăzi. Pe lîngă ocupaţii migrenă, pe 

lîngă migrenă ocupaţii, apoi, cum ziceam, îmi puseşi o întrebare‖. 

Autoficţiunea, care urmăreşte prezentarea mai mult sau mai puţin 

amănunţită a vieţii sau numai a unei anumite perioade din viaţa autorului, 

nu trebuie confundată cu memoriile, al căror obiect „este doar povestirea 

evenimentelor la care autorul a asistat ca martor sau la care a participat ca 

actor‖ (Mircea Anghelescu, Emil Boldan et alii, 1970: 43). Distincţia 

între autobiografie şi autoficţiune e prevalarea unei scene de tranzit. Miza 
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sincerităţii e înlocuită de ecartul intimităţii, de zona de convulsie a două 

entităţi umane care par să ştie totul una despre cealaltă, dar sînt incapabile 

să se dezbare de convenţiile sociale. Numele lor se asociază cu situaţiile 

prin care trec: „Dulcea şi mînioasa mea amică, / În genunchi te rog, 

acoperindu-ţi picioarele cu sărutări, să mă ierţi fie pentru cea din urmă 

oară de neglijenţa extremă de care m-am făcut vinovat şi dacă-ţi spun de 

ce n-am scris, nu crede că voiesc să mă scuz, căci nu am scuză şi nu merit 

iertarea ta‖ (Christina Zarifopol-Illias ed., 2000: 51). 

Surpriza scrisorilor derivă din oscilarea permanentă între ficţiune / 

invenţie şi realitate / experienţă, volumul în sine fiind mai degrabă „un 

catalog‖ nostalgii recuperate discursiv. Pe de o parte, genul acesta de text 

– scurte proiecţii personale, focalizate asupra unor detalii – sînt sugestive 

erotic, mai ales că folosirea persoanei I singular conferă veridicitate 

textului, chiar şovăitoare. Pe de altă parte,  textul sincopat al 

corespondenţe infuzează o nostalgie a căutării de sine, a dezamăgirii şi a 

dezolării, pe fondul unui erotism ocultat, tabuizat. Iar rolul autoficţiunii 

este tocmai această libertate a transcrierii şi a descrierii: „la pratique de 

l‘autobiographie est, virtuellement, une des plus démocratiques qui 

soient‖ (Encyclopaedia Universalis, 2001: 52). Astfel, Veronica are o 

imaginaţie de tip vitrină, care juxtapune experienţe, fără să le altereze 

formele, dar luîndu-le din mister tocmai prin alăturarea lor 

nondiscriminatorie, într-un simulacru de erotism devenit peremptoriu. Pe 

de altă parte, erotismul ei este sec, lipsit de pasiune, în comparaţie cu al 

lui Eminescu, mai compulsiv, aproape violent. Astfel, în scrisoarea din 

ianuarie-iunie 1876, nedatată, putem identifica urme de regret, de 

remuşcări, dar şi mărci clare ale discursivităţii pasionale: „zgîrcită în 

orice zîmbet şi orice privire cu mine, care mi-aş fi dat viaţa bucuros 

pentru atîta numai, n-ai fost aşa cu oricine, o ştiu bine aceasta. Dar cred 

că trebuie să sfîrşim odată. Nu poţi zice, doamnă, că eu aş fi dat cauză la 

această ciudată relaţie. În orice caz, pîn-a te cunoaşte puţin numai, 

simţemîntul meu nu era cu mult deosebit de acela dintre Amor şi Psyché, 

dumneata erai o idee în capul meu şi te iubeam cum iubeşte cineva un 

tablou‖ (Dimitrie Vatamaniuc ed., 1997). Dacă uimirea perpetuă, 

spontană, este orientată spre text, pentru a-i descoperi pivinţele şi 

ascunsătorile secrete, ceea ce ne menţine atenţia trează nu este cuvîntul, ci 

ecoul pe care gîndul celui care scrie îl are în gîndul cititorului, o 

suprapunere de idei şi de gînduri productivă atît pentru sensul general al 
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operei, cît şi pentru răsunetul pe care îl are în cititor. Naratorul unei 

autoficţiuni este, cu alte cuvinte, un arhitect într-o lume dezordonată
7
. În 

vreme ce pentru Philippe Lejeune, autobiografia presupune identitatea 

între numele autorului, aşa cum apare pe coperta cărţii, al naratorului şi al 

personajului
8
, Vincent Collona restituie autoficţiunii trăsăturile unui 

proces continuu, de care se prind secvenţe pur tehnice, de la omonimia 

prin transformare
9
, la omonimia prin substituţie

10
, ajungînd, în cele din 

urmă, la omonimia încifrată
11

, programatic plasată în afara textului, în 

afara resurselor sale de identificare.  

                                                 

 
7 G. Călinescu, 1973: 165: „cineva pretinde că Veronica, venind la Viena să se caute pentru o 

suferinţă oareşicare, a atras în casa unei doamne Löwenbach, unde cunoscu pe poet. Însăşi 

Henrieta ştia că astrala fotografie din epoca studenţiei fusese făcută de Mihai pentru Veronica, 

deşi posesorul fotografiei pretindea, fapt confirmat, că ea ar fi fost executată la Praga, la fotograful 

J. Tómas. Dacă însă acest lucru s-a întîmplat, atunci anul întîlnirii nu este 1873, cum susţine acel 

cineva, pentru că Eminescu nu mai era la Viena, ci 1872 sau anul anterior. Şase luni ar fi stat 

Veronica Micle la Viena, şi în acest timp, timid şi cu privirea în pămînt, ar fi călăuzit-o prin 

metropola danubiană, povestindu-i întîmplări din viaţa marilor gînditori. Dar Eminescu nu era 

îndrăgostit de o femeie, ci de femeia însăşi în idealitatea ei, şi Veronica nu-i fu decît un prilej de a 

cunoaşte mai curînd turburările lui Eros. Slăbit de boală şi de lipsiuri, fără nici un folos de ordin 

practic universitar – urmase în chip oficial doar trei semestre ca auditor – Eminescu părăsi Viena, 

probabil către vară, cu gîndul de a-şi rezolva situaţia şcoalară rămasă fără soluţie şi de a căuta la 

«Junimea» sprijinul şi îndemnul pe care Gh. Eminovici nu putea sau nu voia să i le dea‖. 
8 Philippe Lejeune, 1996: 23-24: „l‘autobiographie (récit racontant la vie de l‘auteur) suppose 

qu‘il y ait identité de nom entre l‘auteur (tel qu‘il figure, par son nom, sur la couverture), le 

narrateur du récit et le personnage dont on parle‖. 
9 Vincent Collona, 2000: 55: „Dans cette espèce d'homonymie, le nom auctorial joue le rôle 

d'un nom interprétant et le nom actorial d'un nom interprété. Le lecteur remonte, pour ainsi dire, 

du personnage à l‘auteur en décryptant le nom du premier à la lumière du nom de l'autre ; tout 

comme, à l‘inverse, l‘écrivain avait engendré le nom de son mandataire fictionnel à partir de son 

propre nom‖. 
10 Vincent Collona, 2000: 56: „Il faut faire sa place, maintenant, à un type de connexion moins 

immédiate entre l‘auteur et le personnage. Au lieu d'engendrer le nom du personnage à partir du 

sien, l'écrivain peut poser un troisième terme qui établira une équivalence entre les deux. Cette 

équivalence sera indirecte, obligera le lecteur à un décodage plus important. Mais elle n‘en sera 

pas moins effective. Naturellement, ce troisième terme commun à l‘auteur et au personnage ne 

peut être un trait biographique ou chronologique. Un tel trait n‘établirait qu‘un rapport d‘analogie 

entre les deux, ce qui nous ramènerait à la notion de ressemblance‖. 
11 Vincent Collona, 2000: 68: „ Il s‘agit de « l‘ensemble des qualités inhérentes à la personne, 

auxquelles la loi civile attache des effets juridiques » comme le définit le Robert. Ces qualités sont 

données par l‘état-civil : nationalité, profession, situation familiale, date et lieu de naissance, 

adresse, caractéristique physiques etc. Tous ces éléments de l‘état-civil entrent en compte dans la 

définition légale d‘une personne. Il faut donc se demander si ces indications d‘état-civil ne 
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Autoficţiunea nu se reduce la oglindire, aşa cum nu se reduce nici 

la un autoportret. În scrisori, erotismul este parcimonios descris, mai 

degrabă prin figuri de limbaj decît prin imagini. Totodată, erotismul nu 

reiese din experienţe fizice, pur carnale (mai ales că astfel de momente 

sînt ocolite în manieră realistă, şi nu descrise în detaliu, cu încetinitorul), 

ci dintr-un exerciţiu livresc, dintr-un reflex discursiv: „tot singurul bine 

din lumea aceasta e dragostea cea adevărată, care nu cunoaşte nici răcire, 

nici scădere. // «Căci tot mai dragă-mi eşti pe zi ce merge», zic eu în 

iambi‖ (Christina Zarifopol-Illias ed., 2000: 123). Exhibarea corpului nu 

are un rol atît de important pe cît ar putea să-l deţină în corespondenţă. 

Petru Creţia, în Testamentul unui eminescolog, mărturiseşte că „am fost 

ros tot timpul de faptul că, la cîte umilinţe a avut, după firea lui de 

îndurat, s-a adăugat şi aceea că, zi de zi, violam un depozit sacru, pentru 

el, că intram prin efracţie într-o cameră secretă. În sfîrşit, au fost nu 

puţine ceasuri cînd i-am suportat greu firea prea pătimaşă, urile, 

răzbunările, anatemele, unele himere, cîteva idei fixe. Ştiu eu dacă l-aş fi 

iubit?‖ (Petru Creţia, 1998: 214). 

În Viaţa lui Eminescu, G. Călinescu vede în pasiunea eminesciană 

o falie între sălbatic şi mizerabil, dar Eminescu nu are sentimentul 

civilităţii, vagabondajul eminescian este nevoia de a sta în libertate. Cei 

doi adresanţi ai scrisorilor sînt entităţi la fel de umane şi de diferite, 

eterne în consubstanţialitatea lor, încît privindu-le felul în care se 

manifestă prin scris, tribulaţiile, indeciziile, precaricatea vieţii sociale, 

degringolada în care fără voia lor cad, „pentru a ne da seama de structura 

eroticii lui Eminescu şi a înţelege astfel mai bine raporturile ce au putut să 

existe între el şi Veronica, versurile, mai mult decît scrisorile, sînt un 

document preţios. Aspiraţiunile lui Eminescu sînt mai toate, am putea 

spune, la modul grec, şi consistă în voluptăţi pe care le deţine şi le 

simbolizează Cupidon‖ (Ibidem: 244). Dar dragostea lor e umană, caldă şi 

capricioasă: „iartă, dacă tu reconvalescentă, pudrată şi reintrată în valurile 

cochetăriei – spre trezirea geloziei mele – primeşti de la mine, exilatul, o 

scrisoare cam ursuză şi monotonă; nu sînt supărat, ci agasat de această 

goană care nu se mai sfîrşeşte, de această piatră a lui Sisif, pe care zilnic o 

                                                                                                                        

 
peuvent pas concourir à instaurer une homonymie indirecte entre l‘auteur et l‘un de ses 

personnages.‖ 
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ridic, fără ca să progresez‖ (Christina Zarifopol-Illias ed., 2000: 107). 

Temător, circumspect, dar visător şi prospectiv, Eminescu este prins între 

munca de la gazetă, intensa activitate creatoare, mereu pe fugă, căutînd 

să-şi reînnnoiască hîrtiile, contractele, chiriile, diversele cesiuni: „te-nşeli 

dacă crezi, că din uitare sau neglijenţă n-am răspuns repede la scrisoarea 

ta. Cauza întîrzierii întîi c-am voit să mă informez dacă suplica pentru 

continuarea lefei are vreo perspectivă de succes, şi mă tem că n-are, apoi 

că eu însumi sînt în ajunul de-a pleca la Botoşani‖ (Ibidem: 21). 

Dragostea dintre Eminescu şi Veronica nu este deloc 

întîmplătoare, comună, cît mai degrabă frisonată, ferventă, paroxistică, 

întreţinută de distanţa socială şi de imaginaţia amîndurora, de 

sensibilitatea poetică acută, de capriciile vremii şi de diverse constrîngeri 

de ordin moral. Prin urmare, corespondenţa dintre cei doi ajunge să fie un 

joc al predestinării, o alternanţă discursivă prin care scrisorile sînt 

pojghiţa a două suflete care se desfac: „Scrisorile reprezintă un jurnal 

intim al unei iubiri, cu toate meandrele ei. Sînt necesare numai unele 

informaţii să înţelegem mai bine cîteva situaţii aparte. [...] Eminescu 

răspunde la scrisorile Veronicăi Micle cu mare întîrziere şi explică acest 

lucru prin primirea neregulată a corespondenţei şi obligaţiile impuse de 

munca în redacţia Timpului, cotidianul bucureştean. Eminescu ştia că nu-i 

putea asigura Veronicăi Micle condiţiile de viaţă, ca soţie a rectorului 

Universităţii din Iaşi şi invocă pretexte ca să-şi justifice drama morală‖ 

(Dimitrie Vatamaniuc ed., 1997: 174-175).  

Totodată, G. Călinescu afirmă că Eminescu era stăpînit mai 

degrabă de pasiune decît să iubească o singură femeie cu adevărat: 

„opiniunea, aşadar, că Veronica Micle formează obiectul aproape unic al 

pasiunii lui Eminescu este cu totul greşită. Eminescu căuta dragostea, nu 

femeia, victimă mereu a improvizaţiunii şi a absurdului. El este 

străfulgerat principial de orice femeie, pentru o actriţă de varieteu sau 

pentru o tînără burgheză de periferie, întrevăzută la un geam, o urmăreşte 

cu frenezia primei iubiri, compune declaraţiuni focoase sau versuri 

implorătorare şi rămîne mereu în aceeaşi nelinişte cercetătoare, 

nesatisfăcută‖ (G. Călinescu, 1973: 237-238). Totodată, fatalitatea de a nu 

fi împreună, de a nu se regăsi decît sporadic face din acest cuplu o căutare 

neîncetată a umanităţii, a dorinţei amîndurora de a fi liberi şi de a se situa 

de aceeaşi parte a adevărului, dîndu-ne senzaţia unei copleşitoare 

nedreptăţi per se: „în această lume plină de greşeli, la ce bun am răscoli 
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intrigile moarte spre a osîndi un om amărît sau o femeie mai mult însetată 

de viaţă decît nechibzuită? Dacă Eminescu a iubit sau nu pe Veronica, 

dacă aceasta a meritat sau nu dragostea sa, rămîne un lucru deşert faţă de 

legenda care a unit pe cei doi poeţi în viaţă şi în moarte [...] Sub unghiul 

acestor consideraţii simbolice, aşa cum ne-o arată unele fotografii, se 

luminează de un zîmbet interior, şi lividitatea ce-i urîţeşte fizionomia 

aduce un văl de suferinţă care o face simpatică‖ (Ibidem: 257). Nu putem 

aduce împreună decît două instanţe, în esenţă, nemuritoare prin copia 

omoloagă, prin eikona lor.  

Concluzii 
Prin urmare, mitologia scriitorului amestecă, de multe ori, strategiile 

ficţionale şi retorica de roman epistolar, făcînd din intimitate un simulacru de 

identitate narativă, expozitivă, adiţională, care acţionează de multe ori 

centripet. Putem presupune restructurarea condiţiei autoficţiunii, prin 

reorganizarea palierelor în care ar interveni procesul cunoaşterii, dar şi 

„spiritualitatea‖ ideii de literatură, derivarea unui mod de a analiza texte, de a 

redefini concepte, de a reconfigura sisteme.  

Odată ce acceptăm această presupoziţie, ea se poate transforma într-o 

„valoare de utilizare‖ a conceptelor pe o piaţă discursivă concurenţială şi 

iradiantă. La un alt nivel, regîndirea instrumentelor metodologice presupune 

şi o flexibilizare a lor, o preluare a lor ca puncte de plecare a unor mişcări 

imprevizibile (vezi „scriitură‖ şi „stil‖ la Barthes, în Gradul zero al 

scriiturii), ca o contrapondere a mitului literarităţii, prin detectarea indiciilor 

familiarităţii textului.  

Veronica şi Eminescu ajung să fie personaje ale unei poveşti 

continue şi fermecătoare. Însă nu atît personaje, cît oameni, instanţe 

culturale. Am putut observa că, deşi în corespondenţa dintre Veronica şi 

Eminescu nu prevalează ideea unui „îndrumar de lectură‖, cît mai cu seamă a 

unor reguli de tensionare a textului, stilul amîndurora comportă convenţii 

livreşti, referinţe ale intimităţii, dar şi pentru „deformarea‖ faptelor. Prin 

urmare, amintirile celor doi despre propriile experienţe biografice devin 

ecranul intimităţii şi al identităţii lor. În consecinţă, mitologia scriitorului 

amestecă strategiile livreşti şi epistolare, făcînd din intimitate un simulacru 

de identitate narativă. În subsidiar, umanitatea celor doi, pe rînd expeditor şi 

destinatar, lasă să se întrevadă o lume în clocot, cu angoasele şi bucuriile ei, 

care nu ţin de natura socială a adresanţilor scrisorilor, cît mai ales de cea 

empatică, vulnerabilă. 
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EMANUEL ULUBEANU 

Master, Bucureşti 

Cuvîntul ca iubire sau iubirea prin cuvînt 

– Joc de lectură a scrisorilor eminesciene – 

După ce încheiam nesatisfăcut studiul publicat anul acesta de 

domnul Dan C. Mihăilescu Despre omul din scrisori (Dan C. Mihăilescu, 

2009) am simţit nevoia să propun şi un alt joc de lectură celor 113 scrisori 

din volumul de Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, 

un fel de Addenda la falsul tratat în care să revăd acest roman epistolar 

dintr-o perspectivă puţin mai apropiată de literatură. 

Greu de crezut astăzi că de cîţiva ani încoace s-ar mai putea spune 

ceva nou despre Eminescu. Totodată se aude azi că este imperativ să 

facem un pariu onest
1
 într-o încercare de reinventare a dimensiunii 

literare a unui Eminescu mitizat şi demitizat, citit şi recitit, citat şi 

recitat... Cu toate acestea, iată că în urmă cu numai nouă ani Christina 

Zarifopol-Illias publică Corespondenţă inedită Mihai Eminescu – 

Veronica Micle aducînd pe rafturile librăriilor un nou corpus de texte 

inedite într-un moment în care espectativa descoperirii altor manuscrise 

eminesciene decît cele deja cunoscute din Biblioteca Academiei era 

practic nulă. Totodată volumul de corespondenţă pe care l-a intitulat, 

parafrazînd formulele de adresare ale celor doi iubiţi, Dulcea mea 

Doamnă/ Eminul meu iubit aduce cu sine noutăţi şi în ceea ce priveşte 

conţinutul, punînd celebra poveste de iubire într-o lumină nouă. Fără să 

avem de-a face cu descoperiri şocante, fără să aflăm despre vreun avort, 

vreo căsătorie secretă sau cine ştie ce altă peripeţie imaginabilă, vedem 

doar că cei doi, altfel decît s-ar fi putut crede din cele doar 18 (minus 5?) 

scrisori publicate de Octav Minar, într-adevăr s-au iubit, cu certuri şi cu 

împăcări, intrigi şi gelozii, cu bune şi rele, la bine şi la greu. O adevărată 

                                                 

 
1
 Expresia o propune Iulian Costache (2008). A se vedea, de asemenea, şi dezbaterea 

Eminescu: apune mitul, renaşte scriitorul din „Observator cultural‖, numărul 444, 9 

octombrie 2008. 
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poveste de dragoste care nu face decît să reîntărească mitul format în 

jurul romanului lor de iubire.  

...un roman epistolar în toată puterea cuvîntului: un dialog 

dramatic, cu replici, cu întrebări şi cu răspunsuri... o iubire tragică trăită la 

distanţă şi (re)unită prin cuvînt. Ne aflăm în faţa unei iubiri trăite 

mănăstireşte, dar nu neapărat în sensul folosit de Eminescu în scrisori 

cerînd încrederea iubitei sale, ci experimentate aproape numai la nivelul 

textului. Din acest punct de vedere mi-am propus lectura celor 113 

scrisori adunate în volum, dintre care 94 îi aparţin lui Mihai Eminescu şi 

16 sînt ale Veronicăi Micle către poet (mai sînt alăturate şi două epistole 

ale Veronicăi adresate Harietei Eminovici şi un bilet trimis poetului de 

Titu Maiorescu), pentru a observa în ce măsură acest fragment de 

intimitate scrisă se apropie sau nu de literatură. 

Departe de a nu servi ca sursă sigură unei noi monografii a 

romanticului de la Junimea, răsturnînd (pre)concepţiile imprimate pînă 

acum de studiile despre viaţa poetului şi mai ales de misoginismul lui G. 

Călinescu, servind ca material de frescă socială si bîrfă politică a 

perioadei marilor clasici, oferind mărturii ale credinţelor politice 

eminesciene, scrisorile sînt în primul rînd locul de întîlnire al concepţiilor 

poetico-filosofice ce l-au urmărit pe Eminescu toată viaţa, regăsindu-se, 

iată, pînă şi în cele mai ascunse rînduri ale unor pagini cu destinatar 

singular, nescrise niciodată în scopul publicării. Recurenţa aceloraşi 

angoase obsesive, a atracţiei morţii, dar şi a visului, a visului în doi, chiar, 

sau mai ales, visat cu ochii neînchişi şi în mod deosebit încercarea 

nestrămutată de a regăsi un fel de Paradis pierdut, aici al propriei poveşti 

de iubire, dar care nu este simbolic altceva decît o epocă de aur a 

Timpului originar aflat în etern echilibru sferic, fac nu numai să apropie 

fragmentele corespondenţei de unele pasaje din marea literatură a lui 

Eminescu, dar, în fond, dezmint, în ultimă instanţă, diferenţierea 

practicată între un Eu empiric şi altul absolut. Nu mai putem vorbi în 

acest caz decît de o dimensiune intimă şi una publică (destinată 

publicării) a textelor lui Mihai Eminescu, dar gîndirea lor rămîne 

neschimbată fiind identică cu sine. Dacă în poezie şi în proză puteam 

vorbi de gîndirea unui alter ego literar, aici se desfăşoară spiritul 

eminescian în toată autenticitatea şi sinceritatea sa: „Ştiam prea bine că 

fondul sufletului meu este desgustul, apatia, mizeria. Eu nu sînt făcut 

pentru nici o femee, nici o femee nu e făcută pentru mine, şi oricare ar 
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crede-o aceasta, ar fi nenorocită. Nu iubesc 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 să fi trăit vreodată, 

neavînd interes adevărat pentru nimic în lume, nici pentru mine însumi, 

şira spinării morale e ruptă la mine...‖ se destăinuie Eminescu (Mihai 

Eminescu, 2000: 205). În fapt, fluctuaţiile sentimentale pe care poetul le 

mărturiseşte în scrisori oscilează în manieră faustiană, de la prăbuşire 

morală şi deziluzie la noi speranţe de împlinire a visului dorit: 

„decepţiune a urmat la decepţiune şi sînt atît de bătrîn, atît de obosit, şi 

degeaba pun mîna pe condei să-ncerc a scrie ceva – simt că nu mai pot, 

mă simt că am secat moraliceşte şi că mi-ar trebui un lung, lung  repaos 

ca să-mi vin în fire.‖ (Ibidem: 122). Şi în acelaşi loc Eminescu scrie: „am 

lucrat din convingere şi speranţă în consolidarea ideilor mele şi un mai 

bun viitor. Dar nu merge.‖ (Ibidem), dar nu imaginea unui popor mai 

liber într-o lume mai liberă, a unei vieţi mai bune, într-o lume mai bună 

este sensul pe care Faust îl dă vieţii înainte de a fi salvat în finalul 

Tragediei? Într-o altă scrisoare, însă, se apropie de teoretizările făcute de 

Edgar Allan Poe în Principiul poetic din 1850 unde aduce acuze poemului 

lung care nu poate fi coerent la nivel sentimental în întreaga sa amploare: 

„Tu ştii că la mine remanierile sînt lucrul de căpetenie, căci se cere să fiu 

într-o dispoziţie identică cu aceea în care am scris‖ (Ibidem: 124) explică 

Eminescu într-o scrisoare din martie 1882 în care presimte o distanţare de 

poezie: „Pe muză nu fii geloasă, căci ea în adevăr nu mai produce nimic. 

Cred chiar că talentul de versificare a fost numai un incident al tinereţei 

şi că proza e ceea ce voi face de acum înainte. Poate da, poate nu; încă 

nu ştiu‖ (Ibidem: 125).  Este de fapt sentimentul poetului de depăşire a 

unei vîrste poetice şi de trecere la un nivel superior, pe care nu l-a 

reprezentat însă neapărat proza, ci renunţarea la limbajul poetic de tip 

paşoptist şi tendinţa de abstractizare a limbajului din ultima perioadă de 

creaţie. 

Limbajul rămîne forma esenţială de existenţă a romanului 

epistolar Eminescu – Veronica Micle, ori, la fel cum Eminescu îşi trăia 

viaţa la nivelul gîndirii, tot astfel iubirea neîmplinită material a celor doi 

se materializează la nivelul abstract al textului. Într-unul din eseurile de 

teoria literaturii incluse de Nichita Stănescu în volumul Fiziologia 

poeziei, acesta afirma că „dintre toate artele, nici una nu foloseşte un 
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material atît de abstract ca literatura. Sunetul muzicii este infinit mai 

supus analizei matematice decît vorbirea (în ultimă instanţă, cuvîntul).‖ 

(Nichita Stănescu, 1990: 20). Adoptăm de asemenea o lectură din această 

perspectivă şi a corespondenţei de care ne ocupăm acum, considerînd că 

poetul Eminescu foloseşte şi în scrisori cuvîntul ca modalitate de 

existenţă. Lumea dragostei lor se instaurează prin limbaj, prin forţa de 

reificare a cuvintelor. Statutul reificator al limbajului este statutul 

primordial, iar statutul primordial aparţine divinităţii (La început era 

Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvîntul – Ioan 1; 

1). Să nu uităm însă că Eminescu încearcă de nenumărate ori să se 

substituie într-un fel sau altul divinităţii, după cum aflăm şi dintr-o 

scrisoare din luna mai a anului 1880: „Dacă am avea religie, noi doi, am 

crede că Dumnezeu nu va lăsa nerăsplătit atît amor, dar n-o avem, de 

aceea numai în noi înşine putem crede şi pe noi înşine ne putem întemeia 

(Mihai Eminescu, 2000: 182). Aşadar, lumea scrisorilor celor doi şi 

implicit întreg romanul lor de dragoste, ce – cum spuneam – s-a 

manifestat în cea mai mare măsură într-un registru strict epistolar, 

funcţionează după cîteva reguli clare: La fel cum a zis Dumnezeu: »Să fie 

lumină!« Şi a fost lumină (Facerea 1; 3), limbajul reificator din Dulcea 

mea Doamnă/ Eminul meu iubit instaurează o altă realitate. Potrivit 

filosofiilor bergsoniene, dacă unui element i se adaugă o dimensiune i se 

schimbă forma; tot astfel şi aici, iubirea lor e proiectată în dimensiunea 

lingvistică unde prin logos se aboleşte distanţa în spaţiu. Cei doi fără să se 

vadă ani de zile îşi scriu şi se iubesc prin intermediul textului. „Te sărut 

de mii de ori şi te rog să nu dai uitării pe al tău pentru totdeauna Emin‖ 

(Ibidem: 54) sau „te îmbrăţişez de mii de ori, scumpul şi dulcele meu 

înger‖ (Ibidem: 56) sau „îţi sărut mînuţele şi picioruşele tale, labi de mîţă 

– mîţţă – ce eşti‖ (Ibidem: 125) sînt doar cîteva exemple, dar lista ar putea 

continua la nesfîrşit. Sînt săruturi, îmbrăţişări... gesturi fundamentale în 

economia cuplului ce au loc pentru cei doi numai la nivel lingvistic, dar 

totodată sînt reale, iar ei le trăiesc cu adevărat şi le repetă aproape de 

fiecare dată, aproape la fiecare scrisoare pe care şi-o adresează unul 

altuia. Avem de-a face cu o literatură neliterarizată unde destinaţia 

textului nu a fost recitirea de nenumărate ori a scrisorilor, ci o lectură 

singulară, suficientă pentru a instaura o realitate. Dacă la jocul de cărţi 

lipseşte o carte, este înlocuită cu un Jolly Jocker, căruia spunîndu-i-se că 

este – de pildă – as, devine as, tot astfel sărutul scris şi citit devine sărut 
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adevărat, împlinind un proces semiotic deplin. Sărutul scris dobîndeşte 

imagine/idee cînd e citit, ideea fiind resimţită cu formă, cu corp, semnul 

transmis se materializează (vezi Figura 1). 

Scrisorile nu mai rămîn doar informaţie biografică, devin acte 

lingvistice, dar chiar mai mult, devin literatură, o alta însă decît cea cu 

care Eminescu ne-a obişnuit, chiar dacă ideile sînt similare... scrisorile 

sînt altele deşi aceleaşi şi sînt literatură pentru cei ce pot trăi numai şi 

numai prin cuvînt. Astfel iubirea (sau şi literatura) poate fi uneori 

adevărată. 

Opera literară a lui Mihai Eminescu stă, cum bine ştim, sub 

semnul căutării şi încercării regăsirii Timpului pierdut, dar, cum aşchia nu 

sare departe de trunchi, aceasta este cheia în care trebuie citite şi scrisorile 

care ne-au oprit atenţia şi astfel vom putea vedea că, în esenţă, traseul 

spre regăsirea stării edenice funcţionează în scrisori într-un sistem paralel 

cu cel din poezie, conştiinţa eminesciană urmărind altfel, într-un regim 

particular, aceleaşi coordonate simbolice pe harta universului propriu 

căruia îi rămîne, iată, cu sinceritate, constant fidel. Căutarea Timpului 

echinoxial al muzicii de sfere reprezentat simbolic de echilibrul 

sistemului filosofic platonician, pierdut odată cu descoperirea gîndirii lui 

Kant, care dezvăluie moartea ciclică a infinităţii de sisteme solare supuse 

scurgerii repezi a Timpului, revine obsesiv în toate formele pe care le-a 

putut lua gîndirea eminesciană, de la antume la postume, de la poezie la 

proză, de la literatură la scrisori. Regăsirea Paradisului pierdut (armonia 

edenică a identităţii cu sine a Spaţiului şi Timpului în perfect echilibru 

sferic) îşi are corespondenţa în scrisori în ceea ce putem numi regăsirea 

intimităţii. Starea edenică e regăsită în corespondenţă prin limbajul 

primordial. 

Acesta este aspectul care a stîrnit cele mai multe discuţii cînd a 

venit vorba de corpusul inedit de scrisori: simplitatea adesea mai mult 

decît banală a limbajului amoros al celor doi îndrăgostiţi, alta decît cea la 

care s-ar fi putut aştepta publicul larg şi totuşi una perfect încadrată în 

epoca în care a luat naştere. Caragialismul, acuzat de unele voci şi lăudat 

de altele, pe care îl ia în discuţie pe atît de multe pagini şi Dan C. 

Mihăilescu în cartea Despre omul din scrisori, de care dau dovadă 

pateticele dedicaţii de dragoste dintre Eminescu şi Veronica Micle, 

aparţine într-adevăr intimităţii micului romantism. Şi ce poate fi mai 

intim decît corespondenţa? Întîlnim în scrisori un Eminescu pe cît se 
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poate de sincer şi de autentic. Existenţa empirică trăită în lumea micului 

romantism nu se arată a fi decît proiecţia reală a existenţei absolute 

experimentată poetic după principiile romantismului înalt. La fel cum 

poetul se retrage în vis prin intermediul unui limbaj poetic din ce în ce 

mai abstract pînă la cel din Odă, sustrăgîndu-se realului, perechea 

răspunde din oglindă refăcînd traseul pe partea opusă a drumului şi se 

retrage de această dată prin intermediul unui limbaj simplificat şi inocent, 

optînd acum nu pentru vis, ci pentru un alt fel de real, instituit prin 

puterea cuvîntului. Limbajul lubric-inocent reface conştiinţa perechii 

primordiale, defulare erotico-lingvistică ce nu se explică decît prin tocmai 

viaţa mănăstirească la care a fost constrînsă iubirea de la distanţă a celor 

doi.  

Romanul epistolar Eminescu – Veronica joacă rolul dansurilor 

nupţiale ale androginului lui Platon, dezunit prin forţa lucrurilor, aflat în 

permanentă căutare de a se regăsi pe sine şi de a-şi întîlni perechea. La 

nivelul limbajului, regăsirea intimităţii redobîndeşte inocenţa perechii 

platoniciene, al cărei simbol este – coincidenţă? – sfera. Pe orice faţă am 

întoarce cristalul, figura ar arăta la fel: avînd sentimentul unui tragic 

contratimp cu era mitică de la care se revendică, conştiinţa romantică a lui 

Mihai Eminescu caută să se reîntoarcă la starea primordială din epoca 

aurorală a Timpului echinoxial platonician. Trăindu-şi viaţa fidel crezului 

său din ars poetica, Eminescu încearcă să refacă în scrisorile către 

Veronica perechea primordială prin simplitatea şi goliciunea actelor de 

vorbire, reformulînd cuvinte de amor, alinturi sau diminutive specifice 

inocenţei (pierdute) limbajului paradisiac, obiectizînd lingvistic povestea 

de iubire. 

Metafora lumii lui Eminescu rămîne oglinda. Din acest punct de 

vedere interesează mai ales identitatea cu sine pe care poetul o cere în 

ultima strofă a Odei. Dar în oglindă poziţiile sînt inversate, iar drumul 

trebuie parcurs „pe dos‖. Dacă la unii scriitori viaţa se proiectează în 

literatură, la Eminescu concepţia filosofico-poetică devine principiul după 

care se compune ,,în oglindă‖, viaţa
2
. Dacă în literatură eul caută starea 

paradisiacă prin lirism, şi trece de la limbajul poetic inocent, aproape 

baroc, de tip imagé, moştenit din paşoptism, la cel abstract, aproape 

                                                 

 
2
 „Viaţa e visul sufletului nostru.‖ (Sărmanul Dionis). 
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matematic, din Odă, şi renunţă la stil în favoarea ritmului cu care imită 

rezonanţa armonioasă a ritmicităţii Timpului echinoxial, pe de altă parte, 

în epistolele personale, exact pe dos, dincolo de mărturisiri şi de 

comunicarea informaţională, dragostea se rezolvă cît de simplu, bogat şi 

inocent cu putinţă (Petite, charmante bouche, charmante et petite, te 

sărut de o mie de ori şi rămîn al tău – Ibidem: 129), reificînd propria 

iubire (vezi Figura 2). 

Regăsirea este cuvîntul cheie pentru a-l citi corect pe Eminescu: 

regăsirea Timpului Paradisului pierdut, regăsirea iubitei/iubirii laolaltă cu 

regăsirea de sine. Pentru aceasta din urmă, Eminescu se arată fidel pînă la 

capăt concepţiilor din ars poetica. Se presupune că în corespondenţă 

omul lasă să-i cadă masca pe care în jurnal sau în memorii totuşi o adoptă 

spre a se destăinui cu sinceritate destinatarului unic şi singular. Fără 

conştiinţa publicării, Eminescu rămîne sincer în primul rînd faţă de sine 

însuşi fără să îşi părăsească angoasele, obsesiile şi permanenţele tematice 

şi transformă ceea ce ar fi putut fi numai nişte banale scrisori de dragoste 

într-un prilej nou de a-şi reitera viziunea. Atracţia originilor l-a fascinat 

pe Eminescu necontenit, încît a transformat totul într-un mijloc pentru a 

recupera statutul paradisiac. Indiferent de forma de deplasare, punctele de 

oprire pe harta simbolică a regăsirii Timpului pierdut rămîn aceleaşi, fie 

într-un sens, fie în altul, fie în intimitate, fie în literatură. Omul din 

scrisori este un om ca toţi oamenii, iubitor cu pathos, sincer, autentic, cu 

alte cuvinte, caragialesc, dar nu este altul faţă de Eul absolut din poezie. 

Secretul regăsirii de sine îl reprezintă proiecţia existenţei absolute în 

empiric şi a empiricului în absolut pînă la confuzia şi suprapunerea 

identitară (...pe mine/ Mie redă-mă). Identitatea eminesciană e sinonimă 

în literatură şi în scrisori şi se vede de la distanţă. Scrisorile doar refac 

acelaşi drum pe trotuarul de visavis, aşezate stilistic pe un fel de rue 

droite unde aceleaşi gînduri obsesive se bucură (pînă acum nouă ani) de 

intimitatea oglinzii. Scrise altfel deşi la fel, de un alt Eminescu, deşi 

acelaşi, cuvintele adresate Veronicăi Micle în scrisori instaurează, dincolo 

de realitatea poveştii lor de dragoste, autenticitatea unui limbaj paradisiac 

recuperat, la fel de adevărat precum imaginea noastră în oglindă. 
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ADRIANA IONESCU 

Master II, Sibiu 

Potenţial şi actual în publicistica politică a lui Eminescu 

„Omul avînd în faţă pururea ziua de azi, eternul 

prezent, pune pietre de hotar între lucruri ce au trecut 

pentru totdeauna şi fixează pe orizontul negru al 

viitorului dorinţele sale ca ţinte luminoase, uneori pe de-

a pururi neatinse.‖ 

(Cronica anului 1881 – publicată 1-3 ianuarie 1882) 

 

Potenţialul persuasiv al utilizării trecutului şi al imaginarului 

istoric în polemica faptului cotidian sînt intuite de gazetarul Eminescu 

încă din perioada publicisticii ieşene. Orice eveniment de actualitate al 

momentului implică şi accesarea, deci actualizarea, unei potenţialităţi a 

istoriei. Că face referire la „pătura superpusă‖, „chestiunea evreiască‖, 

„junii corupţi‖, la „negustorii de vorbe‖ sau la proliferarea birocraţiei 

excesive, critica tranziţiei porneşte de la un simplu fapt cotidian, pentru a 

glisa de fiecare dată înspre un spaţiu mai larg - şi mai generos în acelaşi 

timp - al trecutului istoric. În publicistica eminesciană trecutul devine 

potenţial în prezent, acesta fiind marcat de actualizarea trecutului. 

Imediat ce poetul se angajează în publicistică, dar mai ales în 

perioada gazetăriei bucureştene, are ocazia de a aplica realităţilor curente 

din România vremii, mare parte dintre teoriile din domeniul disciplinelor 

filosofice studiate la Viena şi Berlin - viitorul publicist audiase cursuri ale 

marilor personalităţi universitare ale Europei acelor timpuri, printre care 

profesorii de filosofie Eduard Zeller şi Herman Bonitz, egiptologul Karl 

Richard Lepsius, istoricul Johann Gustav Droysen, geograful Johann-

Christian Poggendorff, profesorii de drept german Karl Wilhelm 

Nietzsche şi Heinrich Dernburg, face studii de psihologia popoarelor, 

fizică, medicină, astronomie, fiziologie şi anatomie microscopică, dar şi 

matematică diferenţială. Nu este de mirare, aşadar, că Eminescu va 

aborda în publicistica sa teme de o problematică extrem de variată; mai 

mult, în epoca jurnalisticii la „Timpul‖, publicistul plănuieşte să 

întocmească chiar un dicţionar de economie, bazat pe ideea centrală a 

„producţiunii‖. 
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Aspecte legate de evenimentele politice ale vremii, cum ar fi 

problema independenţei faţă de Imperiul Otoman, referiri la constituţia 

acestuia (potrivit căreia România făcea parte din „provinciile 

privilegiate‖, alături de „Egipt şi Serbia‖), „chestiunea orientală‖, luptele 

dintre sîrbi şi muntenegreni pe de o parte şi armatele otomane pe de altă 

parte, dar şi încercările marilor puteri de a încheia pace şi de a obţine 

drepturi pentru popoarele aflate sub influenţa Imperiului Otoman sînt 

relatate cu maximă atenţie, articolele lui Eminescu constituind un detaliat 

jurnal al epocii. Declararea independenţei, bombardarea Calafatului de 

către artileria turcească, răspunsul armatei române, relatări punctuale 

despre luptele de la Plevna sînt prezente încă din epoca „Curierului de 

Iaşi‖, iar elogiul militarilor, majoritatea moldoveni, vor crea impresia de 

pledoarie pentru separatism şi vor genera primele polemici cu presa 

liberală. 

Monica Spiridon remarcă faptul că discursul publicistic 

eminescian are trei dimensiuni. Acestea reies, pe de o parte din trei 

atitudini diferite faţă de public, iar pe de altă parte din asimilarea unor 

tipuri preexistente de discurs, prezente în literatura religioasă, în oratorie, 

dar şi în publicistica paşoptistă. Aceasta este modalitatea prin care explică 

astfel evoluţia autorului de la retorica de tribună, la cea de catedră, iar în 

final – la retorica de amvon. Prima dimensiune a discursului eminescian 

este pragmatică, specifică unei abordări echilibrate şi obiective a 

subiectelor socio-economice. Ea defineşte un istoric cu orizont informativ 

pozitiv, remarcabil prin precizia documentării, exactitatea citării surselor 

şi amploarea sintezelor etno-psiho-socio-economice. Cea de-a doua 

dimensiune este utopică; textele devin dominate de o tentă sacerdotal-

vizionară, iar contingentul este transfigurat, intrînd într-o dimensiune 

mitico-simbolică specifică pentru discursul fondator; forţa 

„mesianismului de cea mai pură fibră liturgică‖ reiese cu precădere din 

trecutul idealizat, conceput ca un timp „tare‖, o „vîrstă de aur‖ în ipostaza 

medievală, profund romantică. Cea de-a treia dimensiune este polemică şi 

pamfletară, în care jurnalistul e „angajat în campanii cu scopuri 

circumstanţiale precise‖. 

Discursul eminescian în ansamblul său nu este unul facil: corpusul 

vast al articolelor, unele ambiguităţi şi redundanţe, diferenţele de 

tonalitate, fac din încercarea de a construi o lectură unitară şi coerentă, 

fără a risca superficialitatea şi reducţionismul, o misiune imposibilă. 
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Dificultatea „încadrării lui Eminescu‖ într-un anumit curent politic sau 

model de gîndire rezultă şi din unele schimbări de poziţie, duse pînă într-

acolo încît I. A. Cantacuzino i se plînge lui Maiorescu de faptul că tînărul 

sosit de la Iaşi este pe cale să facă din „Timpul‖ organul de presă al 

propriilor antipatii, parţiala independenţă faţă de doctrina politică a 

conservatorilor (pentru că, deşi Eminescu este funciarmente conservator, 

el îşi individualizează publicistica faţă de ideile vehiculate de elitele 

partidului). Să nu uităm că, vehement în ceea ce priveşte chestiunea 

Basarabiei, Eminescu va fi trimis chiar de către conservatori în timpul 

congresului de la Berlin, din iunie-iulie 1878 la Floreşti, în Oltenia, 

pentru a traduce primul volum din cele şase, ale tratatului lui Eudoxiu 

Hurmuzachi, „Fragmente zur Geschichte der Rumanen‖, însă nici la 

revenire atitudinea lui faţă de ruşi nu se schimbă.  

Solomon Marcus trimite în volumul Întîlnirea extremelor, plecînd 

de la teoria „logicii dinamice a contradictoriului‖ elaborată de filosoful 

francez de origine română Stephane Lupasco, la concepţia privind 

actualizarea şi potenţializarea. Potrivit lui Lupasco, cuplul potenţializare-

actualizare, un alt tip de „coincidentia oppositorum‖, poate fi asociat cu 

cuplul omogenizare-eterogenizare, termeni perfect simetrici: una dintre 

stări se accentuează exact cînd cealaltă se atenuează, dar niciuna nu 

reuşeşte să se instaureze pe deplin, eliminînd-o pe cealaltă. „Tendinţa de 

actualizare a stării de omogenitate (ceea ce este organic, deci tradiţional şi 

durabil) implică potenţializarea stării de eterogenitate, dar nici 

omogenizarea, nici eterogenizarea nu se pot instaura total, una eliminînd-

o pe cealaltă‖. (Solomon Marcus, 2005: 38). 

 Cele două concepte ar putea fi aplicate în analiza publicisticii 

politice eminesciene, eterogenitatea fiind reprezentată de totalitatea 

evenimentelor curente discutate de jurnalist, care se intersectează în 

„omogenitatea‖, asociată cu durabilul şi eternul. Ea face trimitere spre o 

viziune istorică naţională, oarecum pedagogică, a statului ideal al 

Basarabilor (în Ţara Românească) şi al lui Alexandru cel Bun (în 

Moldova), pe care am putea să o definim folosind termenul lansat de 

Sorin Antohi, şi anume cel de „utopie regresivă‖ în care paternalismul 

domnului, virtutea, solidaritatea şi chiar mila creştină devin calităţi 

esenţiale. Eterogenitatea se manifestă şi pe palierul polemicii cotidiene, 

ascensiunea individualismului ducînd tocmai la dizolvarea omogenităţiii 

etosului comunitar care se îndreaptă spre medievalism, în timp ce 
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„străinul intervine pentru a sancţiona eşecurile comunităţii de a se reuni 

în jurul unui nucleu mesianic al solidarităţii‖ (Ioan Stanomir, 2000: 60). 

Funcţia pe care o are potenţialul omogen în raport cu etrogenitatea 

prezentului este aceea de a recupera elementele esenţial pozitive ale 

trecutului, deci ale tradiţiei, de a elimina decăderea actualului şi de a 

aduce, drept alternativă, organicitatea, ori altfel spus evoluţia organică, 

refuzată din cauza circumstanţelor istorice ale spaţiului românesc. Relaţia 

dintre potenţial şi formele multiple de actualizare a acestuia explică şi 

complicarea editorialului politic prin extinderea sa în zona comentariului 

economic şi social. 

Parlamentul este criticat sever şi descris drept un „stabiliment de 

alienaţi mintal‖, iar deputaţii sînt descrişi drept „frunţile înăsprite la 

cruzimile de hazard ale jocului cu cărţi măsluite, diurnaşii şi cumularzii, 

oameni ce nu ştiu nimic, nu au nimic, nu cred nimic, naturile catilinare, 

scoase la maidan de comitetele de salut public, indivizi a căror nume 

dovedesc în mare parte că nu aparţin niciunei ţări certe, nici unei naţiuni 

certe‖ (Mihai Eminescu, 1984: 132). 

Recurenţa unor anumite teme în publistica policită a lui Eminescu 

implică o privire retrospectivă spre momentul 1866, mai exact spre 

articolul 7 al Constituţiei anului amintit. Astfel, dacă integrarea în spaţiul 

european al statului abia creat este condiţionată de integrarea evreilor, 

Eminescu percepe acest grup minoritar drept imposibil de asimilat, în 

ciuda eredităţii culturale înrudite cu spaţiul european. Pentru jurnalist, 

evreul este „străinul‖, agent al disoluţiei unei ordini naturale, tradiţionale. 

Economic vorbind, evreul face concurenţă neloială prin practicarea 

cămătăriei, distrugerea breslelor şi a industriei româneşti, iar riscul 

pierderii proprietăţii imobliare coincide cu şi mai tragica pierdere a 

identităţii neamului. Iată de ce figura evreului coincide cu aceea a 

„ţapului ispăşitor‖, gazetăria politică eminesciană ţinînd, potrivit lui 

Andrei Oişteanu, de o „realitate‖ a evreului imaginar, fără îndoială şi sub 

influenţa antisemitismului de origine germanică. Dacă teoreticianul 

Claude Henri Saint-Simon face referire la colectivitatea universală, 

Eminescu crede că acest tip de cosmopolitism nega, de fapt, tocmai 

statutul naţional, pe care el încerca să îl afirme. 

Ion Dur nota în volumul Exerciţii de recunoaştere că Eminescu 

este printre primii publicişti români care încearcă să depăşească 

cercetarea politicului în sine sau prin juridic şi se orientează spre analiza 
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ştiinţifică. Discursul publicistic politic face trimitere la factori economici, 

sociali şi psihologici, generînd o perspectivă totalizatoare, dar şi una 

„comparatistă‖, specifică, de fapt, sociologiei politice. Potrivit lui Ion 

Dur, Eminescu face o analiză a efectelor produse de instituţiile politice şi 

guvernamentale, tentativă de abordare similară cu demersul lui Henry 

Spencer. „Cînd ştiinţa politică intrase într-un fel de « eclipsă », Eminescu, 

printr-o fenomenologie a politicului, face aşadar sociologie, dar şi 

filosofie politică pe linia gîndirii pozitive a lui Comte, autor pînă la care 

cercetarea sociologică era identificată, în fapt, cu politica.‖
 
(Ion Dur, 

1992: 178). Considerăm că, în ciuda exactităţii cu care Eminescu îşi face 

documentarea, urmăreşte ecourile evenimentelor politice şi contruieşte o 

perspectivă proprie, ajungînd să realizeze o fenomenologie a politicului 

care ridică valoarea gazetăriei lui, toate acestea nu îl transformă într-un 

analist politic profesionist, pentru că nu face cercetare aplicată propriu-

zisă şi îi lipseşte sistemul, deci poziţia pe care Ion Dur o ia ar putea fi 

considerată exagerată şi, credem noi, că de la un anumit punct ea trebuie 

amendată. 

Adversitatea pe care Eminescu o manifestă împotriva „liberalilor‖ 

se grefează pe latura romantic reacţionară a acestuia, iar Eugen Lovinescu 

(în Istoria civilizaţiei române moderne) şi Ibrăileanu (în Spiritul critic în 

cultura românească) observau că există la Eminescu tendinţa de a 

poziţiona antitetic activismul progresist al muntenilor şi tradiţionalismul 

moldovenesc, în timp ce mefienţa faţă de „arderea etapelor‖ este însoţită 

de semnalarea necesităţii unui „salt înapoi‖. 

Mitologia politică a jurnalisticii eminesciene nu exclude complet 

necesitatea progresului, însă ordinea statului ideal este de regăsit la acesta 

numai în zona spiritului vechi naţional. Gazetarul face elogiul armoniei 

de odinioară dintre boieri şi ţărani (aspecte pe care le vom regăsi mai 

tîrziu la Iorga), în timp ce intrarea în modernitate cu tarele ei, deja 

enumerate mai sus, echivalează cu pierderea paradisului. Una dintre 

metodele predilecte pentru explorarea situaţiei politice este cea care 

utilizează criteriul social, iar în timp ce discursul polemic al gazetarului 

foloseşte involuntar intereselor boierimii a cărei poziţie este ameninţată 

de noua burghezie ; o altă direcţie îi plasează pe ţărani şi breslaşi pe 

poziţia de mari perdanţi ai „noii ordini‖: „Plebea de sus face politică, 

poporul de jos sărăceşte şi se stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor 

ce are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ şi 
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administrativ care nu se potriveşte deloc cu trebuinţele lui simple şi care 

formează numai mii de pretexte pentru înfiinţare de posturi şi paraposturi 

de primari, notari şi paranotari, toţi aceştia plătiţi cu bani peşin din 

munca lui, pe care trebuie să şi-o vînză pe zeci de ani înainte.‖ (Mihai 

Eminescu, 1984: 18). 

Faptul că România nu era tratată ca un aliat al Rusiei este 

sancţionat de Eminescu, poetul acuzînd guvernul liberal că nu a încheiat 

un act în care să fie stabilite cu exactitate condiţiile trecerii armatelor 

româneşti peste Dunăre. Tonul indignat al descrierii stării deplorabile în 

care se aflau soldaţii români din Războiul de Independenţă este grăitor: 

„Aceşti eroi cu care gazetele radicale se laudă atîta, sînt, mulţumită 

guvernului, goi şi bolnavi. Mantalele lor sînt bucăţi, iar sub manta 

cămaşă pe piele şi nici cojoc, nici flanelă, nici nimic. Încălţaţi sînt tot aşa 

de rău, cu-n papuc şi-o opincă, altul c-o bucată de manta înfăşurată în 

jurul piciorului (...).‖ Exporturile de materie primă la preţuri scăzute şi 

importurile de produse finite la preţuri ridicate, cu efectul nefast al 

construirii tot mai multor „drumuri de fier‖
1
 şi al scumpirii produselor de 

către „mijlocitorii improductivi‖, sînt şi ele supuse unei critici acide. 

Privilegierea celor ―două clase pozitive‖, ţăranul şi marele 

proprietar, pe care, potrivit lui Eminescu le leagă interese convergente, 

dar şi o istorie comună, acuzele aduse mimetismului occidentalizant şi 

promovării formelor fără fond, diglosiei, majorării clivajelor între clase, 

indicarea străinului (a grecilor, a ţiganilor, dar mai ales a evreilor) ca 

agent distructiv ai vechii ordini idilice, sînt aspectele care alcătuiesc 

corpusul publicisticii politice eminesciene, dar toate aceste elemente 

curente (actuale), eterogene alunecă înspre ideea de fond a naţiunii şi a 

timpului mitic al românităţii, bazat pe metode naturale de agregare, care 

exclude „galofilia‖ dusă de extrem, prin „implantarea‖ pe sol românesc 

de instituţii care nu îşi justifică existenţa. 

 În aceste condiţii, recurenţa imaginilor-prototip de stabilitate şi 

progres ale Evului Mediu, cu potenţialul lor de coagulare cum ar fi 

Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare, Matei Basarab sau, venind chiar 

înspre contemporani, Al. Ioan Cuza, pentru înfăptuirea „independenţei 

                                                 

 
1
 Editorialul „Adunările generale sînt convocate‖, în „Timpul‖, 31 octombrie 1881, 

apud D. Vatamaniuc, 1988: 159. 
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reale‖ (care presupunea că statul român avea suveranitate internă şi 

externă şi nu-i lipsea decît „numele propriu, ce părea a lipsi din 

dicţionarul european‖) este contrapusă actualităţii decadente, în timp ce 

pe Carol Eminescu îl acuză de lipsă de autoritate în exercitarea 

prerogativelor care îi reveneau în calitate de „cap al statului‖, publicistul 

ajungînd să-l numească, Carol Îngăduitorul. În cadrul „chestiuni sociale‖ 

străinii sînt văzuţi drept potenţiali „colonizatori‖ ai unei „Americi‖ sau 

„Californii‖ balcanice, iar rezultatul acestor stări de fapt e riscul 

desfiinţării românităţii ca întreg, tocmai prin substituirea elementului 

românesc: „Vechiului proprietar istoric, care avea o sinceră iubire 

pentru oamenii lui, i s-a subtituit noul proprietar parvenit sau arendaşul 

grec ori ovrei, care nu vede în ţăran nici pe compatriotul lui, nici pe 

creştin, nici pe om, ci o simplă unealtă, o vită la jug, un paria.‖ (Mihai 

Eminescu, 1989: 327). 

Modelul liberal, care presupune apariţia unui individ acontextual, 

pentru care provenienţa sau vecinătăţile nu au vreo relevanţă, la fel cum 

statul nu este decît un simplu contract, nu poate fi, aşadar credibil, iar 

gazetarul optează pentru conservarea unui sens al diversităţii organice a 

breslelor de odinioară, dar şi a structurii sociale, în care boierul şi ţăranul 

sînt indisolubil legaţi printr-un destin comun.  

Este evident că, din acest punct de vedere, Eminescu nu poate fi 

acuzat de un complet refuz al modernităţii, al potenţializării eterogenităţii 

care o alcătuieşte pe aceasta, ci este pentru o actualizare a unei 

omogenităţi fireşti, printr-o menţinere a echilibrului prin organicitate. Nu 

reformele politice şi administrative sînt cel care sînt supuse invectivei şi 

inflamării eminesciene, ci sterilitatea şi lipsa lor de fond, în timp ce 

eterogenităţii etnice şi de sistem a prezentului politic, îi poate fi aplicată, 

ca un mecanism compensator, schimbarea graduală, „simţul istoric‖, 

necesitatea continuităţii, deci a actualizării tradiţiei.  

Astfel, din punctul de vedere al conservatorismului, tradiţia 

devine un receptacol transformator pentru elementele actualităţii. Este un 

sens invers al „citirii‖ schimbării şi grefelor instituţiilor europene şi 

sistemului de guvernămînt, pe care paşoptiştii o doreau ca pe o dovadă 

garanţiei intrării în spaţiul cultural European. Eminescu vede în 

precaritatea tradiţiei tocmai slăbiciunea conservatorismului, în timp ce 

noul mecanism statal este parazitat, fiind profitabil numai pentru cei aflaţi 

la putere: „La noi legea fundamentală nu înseamnă decît egalitatea 
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pentru toţii scribii de a ajunge în funcţiile cele mai înalte ale statului. De 

aceea, partidele noastre nu se numesc conservatoare sau liberale, ci 

oameni cu slujbă, «guvernamentali» şi oameni fără slujbă, «opoziţie»”. 

De acolo vecinica plîngere că partidele de la noi nu sînt partide de 

principii, ci de interese personale‖.(Mihai Eminescu, 1997: 59). 

Comparaţia cu „Englitera‖, unde există clasele pozitive ale proprietarilor 

de teren, a negustorilor, a industriaşilor şi a lucrătorilor socialişti este 

adăugată tocmai pentru a demonstra că în România spaţiul acesta vid a 

fost umplut de străini, şi de aici grecofobia, galofobia, antisemitismul şi, 

în general, xenofobia publicisticii eminesciene. Referinţele istorice sînt 

adunate într-un melanj coerent, în ciuda faptului că retorica gazetarului 

Eminescu („o arheologie intelectuală‖, după Ioan Stanomir) constă 

tocmai în poziţionarea antitetică faţă de progres, care era creditat de 

liberali ca fiind cel care a scos România din zona „barbariei orientale‖.  

Cheia de lectură cotidiană a politicului abordată de Eminescu 

demonstrează fragilizarea unor legături istorice naturale şi armonice, 

depersonalizarea capitalului financiar la apariţia „xenocraţiei‖, emergenţa 

mercantilismului, tranziţia spre modernitate rupînd echilibrul şi 

ameninţînd însăşi existenţa fiinţei naţionale.  

Vastitatea şi complexitatea viziunii şi abordării publicistice 

eminesciene poate fi demonstrată prin faptul că o întreagă serie de curente 

şi politici şi-au găsit justificări şi ergumente prin selectarea fragmentară şi 

alăturarea unor texte ale gazetarului, pe care le-au inserat sau în baza 

cărora şi-au construit propria ideologie. Actualitatea frapantă a 

publicisticii politice a lui Eminescu, la peste un secol de la redactarea 

textelor este de necontestat: „dar fiindcă la aproape toate posturile poate 

aspira orice cenuşer, de aceea fiecine care a învăţat două buchii, lasă 

plugul, cotul şi calupul în ştirea lui Dumnezeu şi se năzuieşte a se face 

roată la carul statului. Şi au făcut ei, nu-i vorbă, mii de locuri în care să 

încapă, dar nu-i încape pe toţi, încît acuma au de gînd să scoată la 

maidan alt moft, descentralizarea şi eligibilitatea funcţionarilor publici, 

ca, cel puţin pe rînd, să încapă toţi în pita lui Vodă – adică vor să creeze 

un guvern de zece ori mai scump, cu un personal de zece ori mai numeros 

şi mai netrebnic, decît cel de ieri care să se schimbe din trei în trei ani şi 

să se sature toţi.‖ (Ibidem: 173). 

Elemente comune cu conservatorismul occidental (care acuza 

industria emergentă că distruge frumuseţea idilică a cîmpiei engleze, care 
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este echivalată la Eminescu de ideile purităţii lumii rurale, care contravin 

haosului decandent al spaţiului urban), o oarecare intersecţie între lectura 

conservatorismului eminescian şi marxism, critica acerbă a capitalismului 

(„suflarea veninoasă venită din tavernele apusului‖) şi a „demonului 

american‖, dar şi a speculaţiei financiare, a jocurilor de bursă, a cametei 

şi a luxului inutil, toate acestea fac lectura modernităţii şi scriitura 

actualităţii, desigur, întotdeauna marcată de contramodelul medieval - un 

soi de „mistică‖ a comunităţii naturale (Eugen Lovinescu vorbeşte chiar 

despre un „misticism ţărănesc‖) ca dat divin - şi ideea cu potenţial de 

salvgardare de decadenţa prezentului, aceea de naţiune şi românitate. 

Fiecare dintre problemele din actualitatea imediată de la care 

publicistul porneşte şi pe care le comentează converg înspre esenţa ideii 

naţionale, esenţială pentru întreaga activitate jurnalistică politică a 

poetului. Spre exemplu, demisia ministrului instrucţiunii publice, George 

Chiţu, pe care Eminescu îl acuză de impostură, demnitarul neavînd scrieri 

publicate, şi pentru care funcţia nu a fost decît o sinecură, iscă o întreagă 

şi argumentată polemică referitor la un sistem de învăţămînt prost 

organizat, viciat, corupt şi marcat de dezinteres: „facultăţile noastre sînt 

atît de slabe şi atît de puţin frecventate încît adesea profesorii sînt mai 

numeroşi decît elevii” (...) iar „emigrarea studenţilor în drept e o 

adevărată calamitate pentru ţară‖ (...) d. Chiţu a presupus că copiii 

români sînt toţi excepţionali prin memorie şi judecată şi i-a încărcat cu 

materii atît de multe şi atît de diverse, încît nici profesorii, nici şcolarii 

nu se pot orienta în capetele lor. (...) Singurul efect al încărcării 

memoriei cu lucruri pe care nu le poate mistui e sila şi scîrba copilului de 

carte.‖ (Mihai Eminescu, 1999: 8). 

La fel ca şi în cazul dramaturgiei caragialiene, multe dintre 

„diagnosticele‖ pe care Eminescu le pune, pornind de la politică şi 

maniera de guvernare a liberalilor, dar şi a conservatorilor, şi extrapolînd 

înspre administraţie, instituţiile statului, învăţămînt, dar şi spaţiul 

geografic şi istoric naţional îşi păstrează şi astăzi, fie chiar şi parţial, 

actualitatea. Acesta este motivul care l-a determinat pe George Călinescu 

să susţină că publicistica lui Eminescu este „o operă ideologică şi poetică 

totdeodată, trainică literar, tot atît cît poeziile”. 

Statul naţional, natural şi pledoaria pentru protejarea forţelor 

autohtone productive este văzută în epocă drept o polemică personală a 

lui Eminescu cu membri Partidului Liberal şi în special cu C.A. Rosetti, 
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deşi criticile publicistului nu sînt îndreptate numai spre Partidul Liberal: 

pe cînd era revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui, Eminescu 

amendează în aceiaşi termeni duri neglijenţa administraţiei faţă de şcoli, 

ba mai mult, poetul precizează că vehemenţa criticii nu este îndreptată 

spre oamenii direct responsabili, ci împotriva sistemului. 

Actualitatea unor teme cum ar fi acordarea posturilor în 

administraţie numai în baza competenţelor, reformarea învăţămîntului 

astfel încît acesta să pregătească realmente elevii şi studenţii pentru 

carierele pe care le vor alege mai tîrziu, eliminarea creării de insituţii 

inutile, a favorurilor politice nu mai are nevoie de vreo demonstraţie. Că 

limbajul eminescian suferă uneori de inflamare, de anumite stereotipii 

mentale sau prejudecăţi, că există o violenţă imprecaţiilor, o oarecare 

doză incontestabilă de antisemitism, ba pe alocuri chiar derapajul de la 

temele luate în discuţie sînt, de asemenea, cîteva dintre coordonatele de 

necontestat ale publicisticii eminesciene. Cu toate acestea este evidentă, 

cel mai adesea, o perfecta adecvare la subiectele politice cotidiene, o 

argumentare solidă a tezelor propuse şi o racordare sincronă la mentalul 

conservator European, toate acestea alcătuind complexitatea „vocilor‖ 

jurnalistului. „Conservatorismul eminescian - observa Ioan Stanomir – îşi 

datorează vocabularul şi sintaxa junimismului ortodox. Subzistă, în 

stuctura de adîncime a publicisticii sale, o pulsiune nostalgică definindu-l 

pe scriitor şi pe care scriptorul o transferă în consemnarea actului 

cotidian‖ (Ioan Stanomir, 2000: 45).  

Articolele eminesciene şi imaginarul lor politic sînt, fără îndoială, 

bazate pe antiteză: evenimente curente care, precum o serie de instantanee 

eterogene alcătuiesc prezentul, sînt contrapuse unui imaginar al trecutului 

glorios. Orice fapt banal, produce, pe de o parte o amplă analiză a stării 

sociale şi, în acelaşi timp, retorica eminesciană este generatoarea unor 

sume de stereotipuri, care vor fi regăsite ulterior într-o seamă de 

discursuri ulterioare: unitatea de limbă şi credinţă a românilor, valorile 

inestimabile ale folclorului şi ale datinilor strămoşeşti, nobleţea şi 

blîndeţea ţăranului ori geniul naţional.  

De-a lungul timpului, Eminescu – publicistul – a sprijinit, desigur 

involuntar, cauza celor mai variate interese politice, fiind revendicat fie 

de naţionalism, prin ortodoxism, sămănătorism, legionarism, 

protocronism, fie de comunism („Eminescu şi socialiştii seamănă perfect‖ 

- Garabet Ibrăileanu, apud Ioan Stanomir, 2000: 314) şi, în ultima 
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perioadă, de noua dreaptă. Indivizi dar şi organizaţii politice, au încercat 

de-a lungul vremii, alăturîndu-se gazetarului, un oarecare transfer 

nemeritat de prestigiu. În acest sens Nicolae Manolescu observa că 

Eminescu a devenit „emblematic pentru toate curentele de gîndire din 

secolul nostru.‖ 

Dacă, la începutul anilor ‗20, pe frontispiciul revistei „Porunca 

vremii‖ (publicaţie cu tendinţe xenofobe) erau reproduse cîteva versuri 

din Doină, cîteva zeci de ani mai tîrziu acestea aveau să fie reluate chiar 

de Ceauşescu, în timp ce, actualmente noua dreaptă creditează asasinarea 

politică a lui Eminescu, în contextul unor operaţiuni de spionaj austro-

ungar. Criticat de Zigu Ornea sau Cristian Preda, care dezavuau 

precaritatea gîndirii politice eminesciene
2
, publicistul fiind acuzat de 

utopism, xenofobie, maniheism sau inadecvare la realitate, urcat însă pe 

un piedestal mitic de către o mulţime de critici literari, printre cei care 

subliniază calităţile gazetăriei eminesciene numărîndu-se, începînd cu A. 

C. Cuza, G. Călinescu şi Eugen Simion, ba chiar de scriitori, cum este 

cazul lui Arghezi, gazetarul Eminescu îşi continuă parcursul în istoria 

publicisticii româneşti susţinînd, prin intermediul corpusului său de texte, 

un jurnal cronologic al desfăşurării evenimentelor, iar pe de altă parte 

rămînînd chiar şi astăzi în actualitate.  

Radicalitatea discursului, invectiva dură, exploziile polemice şi 

determinismul xenofob al limbajului pot fi parţial justificate, credem noi, 

atîta timp cît ele sînt nu numai rezultatul naţionalismului lui Eminescu, ci 

şi a convingerii sale că jurnalismul nu se opreşte la simplul rol informativ 

(deşi Călinescu remarcă latura educativă a publicisticii eminesciene, care 

„traduce‖ în termeni facil de digerat teorii sociale ori politice vehiculate 

                                                 

 
2
 „Eminescu trebuie contestat şi demitizat, dar nu pentru rudimentele sale de gîndire 

politică. Din acest punct de vedere Eminescu este nul. Epoca în care Eminescu 

comentează politica românească e aproximativ epoca lui Tocqueville (a posterităţii sale 

imediate) şi a lui John Stuart Mill. Comparaţi scrierile acestor autori cu ceea ce rezultă 

din publicistica lui Eminescu: cu greu veţi putea descoperi ceva care să le fie comun. De 

ce, totuşi, asistăm la asemenea accidente, care nu reprezinta altceva decat o curata 

pierdere de timp? Un posibil raspuns ar fi urmatorul: lenea de a gandi, ignoranta sînt 

marcile culturii politice de la noi. In acest context, Eminescu e un personaj manipulat. - 

„Dilema veche‖, 2008, februarie. 
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în acea vreme în spaţiul european
3
), ci are drept menire producerea de 

schimbări concrete în spaţiul politic şi, implicit, în societate. Atunci cînd 

Eminescu depăşeşte „limita‖ conservatorismului, avem de-a face cu un 

gazetar care vede în ―a face politică‖ simpla aţîţare a vrajbei dintre clase, 

versatilitatea politicienilor fiind denunţată vehement prin amendarea 

„panglicăriei de principii‖ a unor „comedianţi şi saltimbanci de uliţă‖. Să 

nu uităm că situaţia istorică a României în jurul anului 1880, în care 

Imperiul Austro-Ungar încă îi domina pe românii din cîteva provincii, îl 

face pe Eminescu să nu accepte programul lui Maiorescu, ce ar fi implicat 

o apropiere de imperiul vecin. Mai mult, Eminescu trece noul program al 

partidului Conservator la categoria „utopiilor politice‖ şi continuă să scrie 

despre subiectul care îl interesa cel mai mult la momentul respectiv şi 

anume despre „chestiunea păturii superpuse‖. 

Două aspecte ţin de tematica abordată de Eminescu în articole: ea 

poate fi legată de evenimente minore, din cotidian, sau de teme mari, 

filosofice, cum ar fi natura statului şi a organismelor sale, rolul muncii în 

menţinerea sa, ideea de naţiune. Profetismul eminescian regresiv este 

justificat de Nicolae Iorga prin aceea că el nu presupune întoarcerea la 

trecut, ci păstrarea elementelor pozitive, reevaluarea potenţialului şi 

utilizarea lor în constructul actualităţii, în timp ce Ion Dur vorbeşte de un 

pragmatism al publicisticii politice eminesciene „oscilînd între o logică a 

ideilor şi alta a pasiunilor‖ (Ion Dur, 1992:173). 

Capacitatea de seducţie a operei lui Eminescu, fascinaţia postumă 

pentru genialitatea poeziei şi forţa publicisticii, care impune abandonarea 

principiilor abstracte şi recursul la concret, necesitatea stringentă de 

constituire ca naţiune (n.r. să nu uităm că redactarea textelor are loc cînd 

Marea Unire nu fusese încă înfăptuită) ar putea să îl pună într-o nouă 

                                                 

 
3
 „Scheletul articolului eminescian e mai cu seamă ideologic, scrie G. Călinescu. El 

face parte dintr-un sistem politic ce se desfăşoară mereu, iar ceea ce în ele apare pamflet 

este critica mînuită cu o mare plastică verbală. Valoarea literară a acestor articole stă 

întîi de toate în chipul sfătos de a traduce fără multe neologisme, într-o limbă la 

îndemîna tuturor, marile abstracţii. (...) Niciodată nu s-au exprimat la noi idei generale 

cititorului de gazetă într-un chip care să dea fiecăruia iluzia că pricepe.  (...) Teoriile sînt 

înşirate pe aţă, băbeşte, sînt desfăcute-n pilduri, refăcute în teatru monologic, spuse-n 

serios şi în luare-n rîs, cu o invenţie verbală, cu o proverbialitate neasemuite în care e 

ceva din Creangă şi Anton Pann, dar subtilizat, adus la complexitatea gîndirii culte.‖ 
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lumină, desigur parţial demitizantă, pe Mihai Eminescu. Receptarea 

adecvată, evitînd pe de o parte atitudinea festivist-protocolară şi 

minimalizarea valorii publicisticii politice eminesciene, menţinerea 

echilibrului între supralicitare şi diminuarea măsurii scrisului politic este 

o sarcină dificilă, mai ales în lipsa studiului aplicat, deci a unei exegeze 

adevărate, asupra sutelor de articole politice. Deocamdată, pentru 

majoritatea publicului din România publicistica eminesciană rămîne prea 

puţin cunoscută. Interesul care există însă în spaţiul cercetării, precum şi 

dezbaterile aprinse pe care opera eminesciană în general şi publicistica în 

particular le generează după mai bine de 130 de ani (n.r. antologia lui 

Cezar Paul Bădescu este mai mult decît relevantă), dau măsura în care ele 

au rezistat timpului, reprezentînd fără urmă de îndoială, mai mult decît 

simple concepte sterile bazate pe cîteva idei şi fapte aproximative. 

Eminescu a avut o concepţie social politică, iar tezele fundamentale ale 

gîndirii sale, aşa cum au fost exprimate  în primii ani ai activităţii 

jurnalistice, pot fi regăsite ulterior în diferite faze ale evoluţiei lor, pe 

parcursul întregii gazetării eminesciene. 
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ANDREEA APETRĂCHIOAEI 

Anul III, Iaşi 

„Anxietatea” tradiţiei şi „influenţa” modernului: 

Eminescu la „Timpul” 

„Introducînd legile cele mai perfecte şi mai 

frumoase într-o ţară cu care nu se potrivesc, duci 

societatea de rîpă, oricît de curat ţi-ar fi cugetul şi de 

bună inima. Şi de ce asta? Pentru că — întorcîndu-ne la 

cărarea noastră bătută — orice nu-i icoană, ci viu, e 

organic şi trebuie să te porţi cu el ca şi cu orice alt 

organism. Iar orice e organic se naşte, creşte se poate 

îmbolnăvi, se însănătoşează, moare chiar.‖  

(Mihai Eminescu, 1989: 19) 

I. Publicistica eminesciană: dialog cultural şi originalitate 

Discutarea publicisticii eminesciene reprezintă un proces de 

adaptare şi compatibilizare a viziunii pe care publicistul a avut-o asupra 

societăţii  la componente  transreferenţiale, precum creaţia populară şi cea 

literară europeană. Sîntem pe teritoriul unei „negocieri‖, în termenii lui 

Iulian Costache, negociere care diminuează prin jocul ei strategic şi 

tripartit (ziarist-societate, cititor-articol, publicist-cititor) reperele 

clişeizate ale receptării lui Eminescu, iar posibile formule de tipul 

„poetul-publicist‖, apărute din dorinţa de a unifica imaginile pe care 

scriitorul le-a proiectat asupra „comunităţii interpretative‖ (Iulian 

Costache, 2008: 181), se dovedesc a fi periculoase. Am prefera sǎ 

discutăm despre manifestarea gîndirii eminesciene în domenii precum 

literatura sau publicistica şi nu despre formule care ar încadra 

personalitatea lui Eminescu într-un tipar. 

Nu vom contesta influenţa avută de unele creaţii literare scrise în 

acelaşi timp cu publicarea articolelor asupra celor din urmă, dar această 

lucrare îşi propune să discute manifestări ale intertextualităţii exterioare 

operei literare eminesciene în cîteva articole din perioada în care 

Eminescu a fost jurnalist la „Timpul‖ (1 noiembrie 1877- 15 februarie 

1880), urmărind influenţa livrescă şi populară asupra articolelor 

publicistului, prin citare, aluzii, sau prin pastişare. Un al doilea filon 

interpretativ continuă orientarea publicistului Eminescu spre trecut, spre 
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crearea de hipertexte (G. Genette) de această dată,  reconstruind imaginea 

domnitorului Ştefan cel Mare pe baza informaţiilor oferite de Letopiseţul 

lui Ureche sau Descrierea Moldovei  a lui Cantemir şi spre o 

reinterpretare a unuia „din miturile cele mai semnificative din cîte a 

păstrat poporul nostru‖. (Mihai Eminescu, 1989: 415). Recitirea basmului 

Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte devine o modalitate 

originală prin care Eminescu conştientizează nevoia de mit într-o 

societate ale cărei valori se descompun şi o filtrare a decadenţei actuale 

prin  conştiinţa istoriei, prin recrearea imaginii domnitorului.  

Prezenţa şi activitatea lui Mihai Eminescu la „Timpul‖ s-au 

subsumat orientării publicistului către contextul socio-politic de la acea 

vreme din România. „Ziaristica nu reprezintă pentru Eminescu numai o 

obligaţie de serviciu, ci răspundea structurii personalităţii sale. Ea 

constituie pentru poet modalitatea prin care întreţinea dialogul public cu 

contemporanii‖, consideră Dimitrie Vatamaniuc în comentariile 

introductive din volumul X al Operelor eminesciene. Imaginea poetului 

Eminescu este dublată de cea a comentatorului faptului cotidian, printr-o 

redare nemediată a vieţii, într-o perioadă a transformărilor sub aspect 

politic şi moral, mai ales. Alternativa propusă de tînărul ziarist este 

orientarea spre valorile trecutului, dar şi adaptarea la nou, proces a cărui 

realizare se petrece treptat, pentru a permite o acceptare gradată a 

schimbării. Eminescu propune o sinteză moderată între elementele din 

trecutul ţării şi modernitatea europeană.  

Adevărul şi respectarea acestuia sînt aspecte esenţiale pentru 

Eminescu, întreg mecanismul jurnalistic al acestuia stînd sub semnul 

redării faptelor aşa cum s-au petrecut, pe baza unei documentări 

consistente. „Dar ce enorme antinomii avea în faţă zilnic poetul şi 

ziaristul… Ce cumul de nedreptăţi şi mistificări în viaţa social-politică 

despre care trebuia să scrie.‖ (Gh. Bulgăr şi Al. Melian, 1974: p. XXX). 

Fără a-l considera pe publicist cunoscător în toate domeniile, putem 

observa că îşi realiza munca de jurnalist cu responsabilitate, cercetînd  în 

detaliu fenomenul pe care urma să îl dezbată într-un articol şi utilizînd un 

limbaj deopotrivă bazat pe modern, dar şi pe formule populare, ilustrate 

prin conţinutul paremiologic şi prin structurile sintactice populare.  

Limbajul publicisticii eminesciene este unul extrem de versatil, 

răspunzînd atît necesităţilor actualităţii, dar şi întors spre tradiţie, spre 

fondul autohton autentic. Este un discurs mobil, inventiv, în care remarca 
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gravă coexistă cu tonul ironic sau moralizator. „Publicistica lui Eminescu 

ilustrează, cu evidenţă, fenomenul interferenţei stilurilor în procesul 

comunicării prin presă.‖ (Constantin Parfene, 2000: 225). 

Limbajul publicisticii lui Eminescu este un spaţiu al 

interferenţelor, al intertextualităţii, influenţe duale, livreşti şi populare, 

creînd fondul comentariului ziaristic. Prezenţa acestor două tipuri de 

influenţe motivează intenţia autorului de a identifica acel mijloc de 

armonizare a tradiţiei cu noul. Prin citate, aluzii, ironii,  prin transgresarea 

genurilor şi a speciilor, Eminescu realizează în opera sa publicistică un 

spaţiu al dialogului cultural, un instrument al orientării artistice şi morale. 

II. Influenţe livreşti şi populare în articolele eminesciene 

Preocuparea lui Eminescu pentru viaţa teatrală apare în 1875- 

1876, odată cu interesul pe care i l-a stîrnit demersul tinerilor actori 

ieşeni, printre care Grigore Manolescu, Mihail Arceleanu şi Petre 

Ionescu, care se hotărăsc să deschidă un teatru de vară la finalul închiderii 

stagiunii. Reprezentările acestora atrag un public numeros, iar in prima 

cronică teatrală din 4 iulie 1876, Eminescu va sugera tinerilor actori să se 

distanţeze de „vechii rutinari‖. Mai mult decît atît, eliminarea pieselor lui 

Corneille sau Racine ar spori originalitatea repertoriului dramatic şi ar 

adecva rolurile la personalitatea actorului. Influenţa franceză asupra 

replicilor dăuna accentului, la a cărui respectare Eminescu ţinea 

îndeosebi, căci „inima unui cuvînt, punctul lui de culminare, culminarea 

însăţi, […] lîngă care se grupează palide şi ne-ntonate celelalte silabe - 

este accentul.‖ (Mihai Eminescu apud Dimitrie Vatamaniuc, 1985: 242). 

Şi cronicile teatrale, ca şi celelalte producţii publicistice eminesciene, 

conţin elemente de interferenţă culturală şi stilistică.  

Un exemplu în acest sens este cronica apărută la 12 noiembrie 

1877 la „poemul într-un act‖ Visul Dochiei  şi la Oştenii noştri, piese 

mediocre aparţinîndu-i lui Frederic Damé. Articolul se construieşte pe o 

strategie ironică care vizează eşecul dramaturgului de a crea piese 

adaptate fondului autohton şi incapacitatea publicului de a amenda 

nepriceperea lui Damé. („Piesele amîndouă au fost aplaudate de public şi 

chiar nici nu ne îndoiam de aceasta. Dar cu ce preţ oare?‖ - Mihai 

Eminescu, 1989: 7). Aluziile la autori latini, francezi şi germani servesc 

pe de o parte restabilirii conexiunii cu trecutul şi cu valorile autentice, dar 

şi ironizării numeroaselor funcţii deţinute de V. A. Popovici, mentorul lui 
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Damé. O influenţă caragialiană pare să aibă menţionarea titulaturilor lui 

Popovici, „care este Ponsard, Tacitus şi Max Müller al României într-o 

persoană, istoric, arheolog, autor etc., […] d. Damé au avut de la cine 

învăţa meşteşugul de a deveni autor fără a fi învăţat carte.‖ (Ibidem: 6). 

Critica dură merge pînă la a-l acuza pe francez de plagiat, deconspirîndu-i 

reţeta: substituirea personajelor unei creaţii franceze cu nume româneşti şi 

traducerea textului în română, apoi punerea sa în scenă de către 

dramaturgul francez care are  pretenţia că l-a scris. Din „tararaua lungă de 

declamaţii‖ lipseşte componenta istorică a evenimentelor, căci spiritul 

vremilor este spiritul „acelor domni în care vremile se oglindesc‖, 

consideră Eminescu citîndu-l pe Goethe. Citatul din Goethe este o 

strategie intertextuală care rezonează cu situaţia de la acea vreme din 

România. 

Piesa Oştenii noştri  reprezintă o dovadă a funcţionării 

stereotipiilor create în jurul comportamentului românului. Patetismul 

personajelor generează un plîns generalizat, Eminescu identificînd 

strategia nedreaptă la care apelează Damé: face din nenorocirea unor 

oameni aflaţi încă în război pretext de… „panoramă‖. Citatul din 

Filipicele lui Cicero („Plaudite Quirites!‖) nu îi este adresat piesei lui 

Frederic Damé, ci încheie spectacolul suferinţei pe cîmpul de luptă pe 

care se află români. Eminescu realizează prin citare un dublu act, de 

lectură şi de scriitură. Remarca de final a cronicii teatrale orientează 

discursul spre aprecierea componentei muzicale a pieselor, criticîndu-le 

sentimentalismul exacerbat. 

Tiparul retoric al acestui articol se apropie de structura discursului 

ciceronian: un exordiu extins, al cărui scop este de a  contextualiza 

apariţia şi influenţele „dramaturgului‖ francez, un „naratio‖ care discută 

stereotipii culturale care vor deveni motivaţie „artistică‖ pentru Damé, 

„confirmatio‖ (confirmarea) reprezintă momentul propriu-zis al discuţiei 

celor două piese, exemplificînd prin structura lor dramatică clivajul dintre 

intenţia teatrală şi rezultatul scenic. Finalmente, „peroratio‖ la Eminescu 

constă într-o „îmblînzire‖ a invectivelor, apreciind, tot pe un ton ironic, 

fundalul muzical pe care au fost proiectate cele două piese. 

Proverbul „Ca la noi la nimenea‖ deschide analiza lucidă, dar şi 

dureroasă pe care Eminescu o aplică stării de fapt a claselor sociale în 

articolul din 12 septembrie 1878. Acest element de paratext este sinteza 

unei situaţii în care, „poporul nostru, pierzînd orice speranţă de 
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îndreptare, ia lucrurile mai mult în bătaie de joc, ca şi cînd lui Dumnezeu 

i-ar fi plăcut să drapeze tragedia sorţii noastre cu foarte multe scene 

comice.‖ (Ibidem: 110). „Comedia‖ de care vorbeşte Eminescu rezidă în 

incompatibilitatea dintre statutul oficialilor şi mizeria „populaţiunilor de 

jos‖, lipsa de onestitate a oficialilor şi inutilele lor pretenţii intelectuale 

afectînd din „focarul Bucureştilor‖  întreaga ţară. Această atitudine va 

genera distrugerea fondului autohton şi instaurarea formelor străine. 

Inserţia articolului ipocrit din „Românul‖, „model de făţărnicie, amăgire 

şi lipsă de pudoare‖ (Ibidem: 110), evidenţiază una din funcţiile citatului 

într-un text, prin repetiţie dezvoltîndu-se un mecanism de  conştientizare 

a naţiunii. Citarea articolului din „Românul‖ are o dublă referenţialitate: 

pe de o parte, e argument al unui discurs şi, pe de cealaltă parte, e dovadă 

a degradării presei din acea perioadă, mimînd o maximă transparenţă. 

Autorul articolului se angajează să facă într-un număr viitor „o enumerare 

mai lungă de funcţionari culpabili daţi judecăţii […] Pentru astăzi, ne 

vom mărgini a cita numai cîteva cazuri.‖ (Ibidem: 111). Articolul 

mincinos este un argument în sine pentru orientare naţiunii spre haos, un 

comentariu ulterior al lui Eminescu fiind de prisos. 

„Ca la noi la nimenea‖ devine un spaţiu în care se întîlnesc un 

tipar  comportamental, devenit tradiţie în sens negativ la români prin 

atitudinea sugerată de titlu şi o atitudine modernă, de interferenţă a 

intertextualităţii cu metatextualitatea. 

O ilustrare a influenţei livreşti combinată cu cea populară este 

prezentă în articolul din 25 noiembrie 1877, „Unde dai şi unde crapă‖, 

bazat pe aceeaşi corespondenţă între erudiţia populară şi un fapt cotidian, 

vizita inspectorului. Parada gărzii care îl însoţea pe domnul inspector este 

prilej de ironică analogie donquijotescă şi de rememorare a personajului 

Falstaff din Henric al IV-lea de Shakespeare: „Ici am recunoscut pe 

respectabilul sir John Falstaff, care de un veac nu şi-a văzut genunchii de 

grosimea inimei […] dincolo altul spiţelat şi întreprinzător […] aducînd 

ca două picături de apă cu eroul lui Cervantes.‖ (Ibidem: 111). De această 

dată, referinţa livrescă are scopul de a pastişa apariţia grotescă a 

inspectorului şi a oamenilor săi. Sir Falstaff şi Don Quijote „depozitează‖ 

două arhetipuri, esenţe umane care se dezvoltă indiferent de morfologia 

unei culturi ( engleză, spaniolă sau română). 
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Ultima parte a discursului reprezintă o succesiune de proverbe 

care evidenţiază sistemul putred şi moralitatea îndoielnică a celor aflaţi în 

funcţii de conducere. 

III. Hipertextul eminescian - (de)construcţie a prezentului 

prin mit 

Raportarea la imaginea domnitorului Ştefan cel Mare în 

„Abecedarul economic‖ răspunde aceluiaşi scop argumentativ pe care l-

am identificat şi în alte articole eminesciene care au la bază un model 

exemplar. Incipitul articolului critică obiceiul românilor de a prelua forme 

străine fără a le contextualiza fondului autohton. Problema limbajului este 

polemizată de această dată; concepte rezultate ca urmare a Revoluţiei 

Franceze („libertate, egalitate, fraternitate, suveranitate‖) sînt alăturate 

unor simboluri fundamentale ale culturii, precum domnitorii. Aceste 

asocieri curioase asigură o puternică discrepanţă între idealul actual 

(preluarea modelului european pe toate planurile existenţei) şi simbolul 

domnitorului Ştefan cel Mare, cel  care „ce ştia de subţietura de minte din 

vremea de astăzi?‖ (Ibidem: 14). 

Pe baza informaţiilor atestate de cronicile lui Ureche şi Descriptio 

Moldaviae a lui Cantemir, lucrări ce funcţionează ca hipotext pentru acest 

articol, printr-o enumeraţie extinsă, Eminescu inserează un portret dual, al 

omului controversat şi al liderului, adept al unei vieţi simple. Hipertextul 

păstrează detaliile caracteriale al modelului din letopiseţ. „La lucru de 

războaie meşter, unde era nevoie însuşi se vîrîia, […]. Şi unde-l biruia 

alţii, nu pierdea nădejdea […]‖ (Grigore Ureche, 1990: 170) şi din 

descrierea lui Cantemir: „A fost un voievod vrednic de toată lauda şi un 

viteaz apărător al ţării sale împotriva tuturor lovirilor duşmanilor ei, de 

oriunde ar fi venit.‖ (Dimitrie Cantemir, 1998: 137). Cele două portrete 

converg în modelul ulterior eminescian, care revitalizează paradigma 

umană a domnitorului şi perioada de stabilitate reprezentată de domnia lui 

Ştefan cel Mare, în antiteză cu prezentul degradat. Tonul apreciativ se 

îmbină cu cel ironic, pentru ca dinspre modelul uman autorul articolului 

să extindă argumentarea spre o teorie culturală destul de forţată în raport 

cu modelul autohton. Conform teoriei lui Darwin, configuraţia anatomică 

a românului ar fi relevantă pentru activităţile pe care le practică. Cu acest 

argument, Eminescu va cădea în păcatul colegilor ziarişti, „importatori‖ 

ai formelor străine.  
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O interpretare a relaţiei dintre hipotextele lui Ureche şi ale lui 

Cantemir şi rescrierea eminesciană a portretului lui Ştefan cel Mare ar 

corespunde din perspectiva lui Harold Bloom momentului „Tessera‖, 

etapă în care modelul este reactualizat şi diversificat de noua scriitură. 

„Unul din miturile cele mai semnificative‖ (14 februarie 1880) 

transformă basmul popular Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte 

într-o complexă alegorie politică, situaţia tînărului nemuritor batjocorit de 

oameni fiind cea  a istoriei românilor, denigrată de cei care au tratat-o 

iresponsabil. Eminescu realizează o rescriere  şi o reinterpretare a 

basmului, conferind o mai mare forţă situaţiei actuale prin exemplul 

folcloric. Spre deosebire de alte articole cu un pronunţat caracter polemic, 

articolul în discuţie conţine elemente de oralitate, prin influenţa populară 

şi are o dimensiune estetică şi mito-poetică. Destinul figurilor simbolice 

din istoria românilor este similar cu situaţia tînărului din basm, Eminescu 

utilizînd simultan analogia şi antiteza ca figuri de construcţie a 

contextului actual. Aceluiaşi trecut mitic se subsumează imaginile 

domnitorilor Mircea cel Bătrîn şi Alexandru Ioan Cuza,  cărora li se 

atribuie „replici‖ pe scena prezentului decadent: „Eu v-am dat toate 

drepturile pe care le aveţi astăzi şi numai datoria publică de şase sute de 

milioane e meritul vostru de patrusprezece ani încoace.‖ Demersul lui 

Eminescu prin atribuirea unui crez politic şi social  unor personalităţi 

istorice defuncte se apropie de tehnica postmodernistă a „migrării‖ 

personajelor de la o operă literară la alta, sau dintr-un context istoric într-

unul literar sau publicistic, în acest caz.  

Fragmentul care priveşte recunoaşterea independenţei României 

urmează basmului popular şi comentariilor politice. Eminescu îl redă 

integral şi în franceză, din nou, atent fiind la acurateţea cu care 

argumentarea trebuie susţinută pentru o mai mare credibilitate.  

Articolul se încheie anecdotic, cu o „poveste‖ scurtă, o pildă 

construită pe o estetică a absurdului, înţelepciunea populară fiind cea care 

poate răspunde, din nou,  situaţiei în care se află naţiunea. Morala extrasă 

din poveste se aplică şi manierei în care sînt trataţi oamenii şi problemele 

acestora: un răspuns scurt şi lămuritor este de preferat discursurilor 

demagogice care ignoră situaţia reală.  
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Concluzii 

Publicistica eminesciană se constituie într-o creaţie organică, în 

care polemica şi verva verbală se îmbină cu reflecţia asupra prezentului 

care devine o oglindă anamorfotică pentru un trecut echilibrat. Coerenţa 

articolelor lui Eminescu este dată de principiile pe care acesta le respectă, 

precum şi de modalitatea în care realitatea este transcrisă. Fenomenele 

socio-economice sau politice din România de la acea vreme ar fi nişte 

abstracţiuni dacă Eminescu nu le-ar elucida apelînd la mijloacele oferite 

de înţelepciunea populară.  

Problematica discutată în această lucrare şi anume, dialogul 

cultural pe care articolele lui Eminescu îl poartă atît cu modelele 

europene, dar şi cu cele autohtone, tradiţionale, ilustrează modalitatea 

prin care publicistul reuşeşte să redea configuraţia etnică şi morală a unui 

popor şi devenirea sa. Vehemenţa cu care publicistul pare să respingă 

„noua modă‖ este un mecanism lucid de apărare prin care autorul pare să 

îndemne mai degrabă la moderaţie şi nu la imitaţii fără discernămînt. Prin 

articolele sale a dovedit că poate exista o compatibilitate dialectică între 

tradiţie şi modernitate dacă se respectă principiul echilibrului. 
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