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PROF. DR. GISÈLE VANHESE 

Universitatea din Calabria, Italia 

 

« Proximité du visage ». Sur un portrait d’Eminescu 

 

 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor 

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” 
 

 

Mesdames et Messieurs,  

Chers collègues,  

Chers amis, 

 

C’est toujours, pour moi – comme vous le savez déjà – une grande 

émotion et une grande joie de parler, en ce lieu, de Mihai Eminescu, car 

pour tous ceux qui ont une passion pour ce poète, Iaşi constitue un Centre 

spirituel dont le rayonnement n’a cessé de grandir jusqu’à aujourd’hui. 

Nul doute qu’avec Eminescu n’ait lieu ce processus d’« endosmose des 

lectures et des rêves » (Bachelard, 1979: 235), qu’analyse Bachelard, dont 

son œuvre et son portrait sont les plus vibrants témoignages. Dans un de 

ses essais, auquel nous reprenons le titre, Yves Bonnefoy reconnaît 

combien l’énigme du visage aimante l’art, la poésie et notre vie même : 

« Une civilisation ne s’est vraiment trouvée, ne peut refluer encore, comme une 

nappe d’eau dans l’été, de sa plus profonde valeur vers chacun de nous, si elle 

n’a pas réussi à donner figure au visage humain, à cerner et faire vivre un 

regard. C’est là l’image dernière qui fonde toutes les autres » (Bonnefoy, 1980 : 

305). 

Nichita Stănescu a évoqué la chaîne de regards qui le reliait à 

jamais à l’auteur de Luceafărul : Arghezi enfant avait croisé Eminescu 

dans une rue de Bucarest et lui-même, Nichita Stănescu, avait contemplé 

les yeux d’Arghezi qui avaient reflété le visage d’Eminescu, et ainsi 

jusqu’à l’infini. C’est dans cette méditation désirante que nous voudrions 

inscrire aussi la photographie d’Eminescu réalisée par Tomàs de Prague, 

à laquelle nous consacrerons notre réflexion. Les portraits masculins 
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atteignent dans l’œuvre d’Eminescu une prégnance exceptionnelle par 

l’exploration abyssale de la psyché et par la reprise initiatique d’antiques 

mythes : offerts par sa poésie et sa prose – et nous pensons en particulier 

à Luceafăr lors de sa seconde hypostase – ils coïncident abyssalement 

avec la photographie de ses dix-neuf ans. 

Nous prendrons comme point de départ les considérations de 

Mircea Cărtărescu dans la préface d’Eminescu. Visul chimeric, 

considérations que nous contestons en partie pour leur caractère 

tendancieux et incomplet. Parlant des quatre photographies connues 

d’Eminescu, Cărtărescu insiste, avec complaisance, sur toutes les 

dégradations dues au temps, aux excès et aux maladies qui ont ruiné la 

première image pour lui substituer ce qu’il définit comme son vrai visage 

dans la dernière photographie : « În mai puţin de două decenii, trupul 

adolescentului cu ochi calzi şi buze senzuale se ruinează cu desăvârşire. În 

ultima impresie a luminii pe azotatul de argint nu-l mai recunoaştem pe 

Eminescu, şi totuşi acolo este el cu adevărat, dacă adevărul nostru, al tuturor, e 

ruina şi dizolvarea-n acizii timpului » (Cărtărescu, 2011 : 12)
1
. 

Bien entendu, on reconnaît dans la vision de Cărtărescu les 

principales hantises de l’usure et de la dégradation qui traversent sa 

propre œuvre et son propre imaginaire. Mais était-il bien nécessaire de 

citer uniquement les affirmations de témoins qui dénigrent l’état physique 

d’Eminescu, témoins qui n’étaient pas du tout impartiaux comme, par 

exemple, Mite Kremnitz à laquelle se réfère abondamment le critique ? 

Plutôt que le portrait entaché de finitude que nous livre Cărtărescu, 

combien celui de Călinescu nous semble plus proche de la véritable 

identité du poète dans l’éloge du jeune homme « astral şi pletos » (« astral 

et aux longs cheveux ») (Călinescu, 1973 : 318) dont il a su saisir le 

mystère : « Poetul este la această epocă de o frumuseţe de semizeu. Faţa sa 

deloc efiminată e făcută din linii şi din suprafeţe spaţioase, de un geometrism 

                                                 
1
 « En moins de deux décennies, le corps de l’adolescent aux yeux ardents et aux 

lèvres sensuelles s’est dégradé complètement. Dans la dernière impression de la lumière 

sur l’azote de l’argent, nous ne le reconnaissons plus et, cependant, c’est lui 

véritablement, si notre vérité, pour tous, est la ruine et la dissolution dans les acides du 

temps ». 
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atic, iar în penetrabilitatea siderală a ochilor, în voluptatea glacială a buzelor ce 

zâmbesc cu desăvârşire abstracte, de un hieratism tulburător » (Ibidem : 133)
2
. 

Surtout le portrait du jeune Eminescu coïncide avec les 

autoportraits disséminés dans sa poésie, tels que l’écrivain a voulu – dans 

son désir d’absolu – les consigner dans l’éternité de ses vers. Ion 

Negoiţescu condense en quelques mots évocateurs ce thème majeur : 

« imaginea poetului e una cu chipul lui aievea, acea figură a tînărului cu 

trăsături ce amintesc de leagănul Spiritului, de Asia, de Indiile dorului de 

nefiinţă, şi în care contemplativitatea şi erosul, voluptarea şi somnul se unesc să 

dea magia expresiei » (Negioţescu, 1980 : 169)
3
. 

Oui, dans Luceafărul, les mots retrouvent « une intensité, une 

qualité d’évidence, qui seraient en puissance dans chaque chose, un vers 

puis un autre et un autre encore se détachent de la méditation ou du 

souvenir, illuminant comme d’une foudre l’horizon entier de la terre » 

(Bonnefoy, 1983 : 18): « Şi din a chaosului văi/Un mîndru chip se-

ncheagă./Pe negre viţele-i de păr/Coroana-i arde pare [...]/Din negru giulgi se 

desfăşor/Marmoreele braţe,/El vine trist şi gânditor/Şi palid e la faţă;/Dar ochii 

mari şi minunaţi/Lucesc adînc himeric,/Ca două patimi fără saţ/Şi pline de-

ntuneric » (Eminescu, 1975 : 135)
4
. 

Si, par essence, le Romantisme est lié à l’idéalisation, on reconnaît 

qu’ici le réel comble l’imaginaire, Eminescu incarnant la beauté fatale 

romantique dont Baudelaire a esquissé les traits archétypaux (Baudelaire, 

1961 : 1255). Par ailleurs, Veronica Micle elle-même a accentué la 

transfiguration de l’être aimé, en inscrivant son évocation dans le trajet 

néo-platonique du Romantisme dont le visage-icône est le talisman 

                                                 
2
 « Oui, il était beau comme un dieu. Ce qui saute aux yeux, c’est l’absence chez lui 

de traits efféminés, l’ampleur des lignes et des surfaces, les proportions antiques par 

excellence ; et puis, il y a la profondeur sidérale de ses yeux, la volupté glaciale de ses 

lèvres, son sourire totalement abstrait, tout un hiératisme troublant » (Călinescu, 1989 : 

167). 
3
 « L’image du poète coïncide avec son visage réel, cette figure de jeune homme dont 

les traits rappellent le berceau de l’Esprit, l’Asie, les Indes du désir de non-être, et où la 

contemplation et l’éros, la volupté et le sommeil s’unissent pour conférer de la magie à 

l’expression ». 
4
 « Et des vallées du chaos,/Un fascinant visage se forme./Sur la noire chevelure/Une 

couronne semble brûler [...]/Un noir linceul découvre/Ses bras de marbre./Il vient triste 

et pensif/Et son visage est pâle./Mais ses grands yeux magnétiques/Brillent profonds et 

chimériques/Comme une passion inassouvie/Et pleine de ténèbres ». 
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emblématique, en particulier dans La portretul unui poet et La un portret, 

deux poèmes se référant – à notre avis – à la célèbre photographie 

d’Eminescu à dix-neuf ans. La portretul unui poet a été publié en 1874 

dans Columna lui Traian. Comme le rappelle Nicolae Georgescu, 

Veronica Micle affirmait, dans une de ses lettres, qu’elle avait connu le 

poète à Vienne en 1872 : « elle avait probablement un des portraits de la 

série de dix-neuf ans » reconnaît-il (N. Georgescu in Micle, 2003 : 60). 

La un portret est publié en 1885 dans Convorbiri literare. On peut leur 

ajouter Lui X, publié en 1886 dans la même revue. 

La vue de l’homme aimé et le portrait, son substitut fantasmatique, 

provoquent une sorte d’envoûtement dans cette œuvre qui privilégie une 

érotique du regard. Il semble que ce soit la légendaire photographie 

réalisée par Tomàs de Prague qui ait à la fois éveillé le désir et amené 

Veronica Micle à la poésie (Sanda, 1972 : 27). L’écriture tente de recréer 

la célèbre image pour Veronica Micle, mais aussi pour le lecteur qui lui-

même la (re)connaît, en un incessant jeu de reflets le long d’une chaîne 

spéculaire, où l’être se perd dans l’extase de la contemplation : « Mă pierd 

uitându-mă la tine/Cuprinsă de un farmec sfânt » (La un portret, p. 93)
5
. 

Nul doute que des poèmes comme La portretul unui poet et La un 

portret ne soient un des lieux qui, débordant le langage, polarisent notre 

attention sur l’œuvre de Veronica Micle, car à travers le prisme de sa 

sensibilité, c’est la présence du grand créateur, aboutissement ultime de 

notre quête désirante, qui nous est restituée. Les poèmes de Veronica 

Micle s’inscrivent ainsi dans une fascinante suite de portraits d’Eminescu 

que nous ont laissés Densuşianu, Iacob Negruzzi, Călinescu qui ont su si 

bien recréer sa présence magnétique et troublante. 

Demandons-nous ce qui a pu provoquer la fascination de Veronica 

Micle, fascination qui continue jusqu’à aujourd’hui alors que la 

photographie d’Eminescu – à travers les nouveaux media comme Internet 

– continue de polariser l’attention de tant de contemplateurs, en révélant 

de manière emblématique ce que Levinas appelle « l’exceptionnelle 

épiphanie du visage » (Levinas, 1985 : 14). Or cette magie est due, selon 

nous, non seulement au sujet photographié – le jeune Eminescu –, mais 

aussi à l’art du photographe qui en a comme saisi l’identité archétypale, 

                                                 
5
 « Je me perds en te regardant/Possédée par un charme saint ». 



« PROXIMITE DU VISAGE ». SUR UN PORTRAIT D’EMINESCU 

9 

dans l’énigme de ce qu’il fut. L’auteur de la photographie éminescienne 

est très proche ici du génial Nadar qui nous a offert des photos de 

Baudelaire, de Nerval et d’autres poètes tout à fait bouleversantes. 

Comme lui, il est l’un de ces « veilleurs, ces guetteurs de première ligne » 

dont parle Yves Bonnefoy dans sa réflexion sur la photographie. Ici la 

photographie, encore à ses début, est fortement influencée par la peinture 

et rassemble ainsi tous les prestiges de cet art millénaire. « La peinture est 

une évocation, une opération magique » observait Baudelaire (1961 : 

957). Dans le portrait d’Eminescu, le photographe « confère ou confirme 

l’être, à ce rebord où il est du gouffre de la matière » (Bonnefoy, 1995 : 

25). 

Comme l’écrit Roland Barthes, dans La Chambre claire, telle photo 

nous anime, animation qu’il définit comme « une agitation intérieure, une 

fête, un travail aussi, la pression de l’indicible qui veut se dire » (Barthes, 

2013 : 37), indicible que nous ressentons à la vue de la photographie 

d’Eminescu. C’est pour cerner cet indicible que Barthes émet l’hypothèse 

phénoménologique qu’il existe deux éléments dans toute photographie 

exerçant entre eux une tension spécifique. Le premier est le studium, lié à 

la culture (ici l’intérêt littéraire pour Eminescu, pour la connaissance de 

son œuvre, en particulier de Luceafărul). L’autre est le punctum, élément 

beaucoup plus difficile à cerner : « le second élément vient casser (ou 

scander) le studium. Cette fois, ce n’est pas moi qui vais le chercher 

(comme j’investis de ma conscience souveraine le champ du studium), 

c’est lui qui part de la scène, comme une flèche, et vient me percer » 

(Ibidem : 48-49). Barthes parle même de blessure : « le punctum d’une 

photo, c’est ce hasard qui, en elle, me point (mais aussi me meurtrit) » 

(Ibidem : 49).  

Dans sa quête pour identifier cet indicible qui surgit dans certaines 

photographies, Barthes recourt à des périphrases pour dévoiler justement 

ces sensations fuyantes qui nous envahissent, nous qui contemplons la 

photographie d’Eminescu : « l’effet est sûr, mais il est irrepérable, il ne 

trouve pas son signe, son nom ; il est coupant et atterrit cependant dans 

une zone vague de moi-même ; il est aigu et étouffé, il crie en silence. 

Bizarre contradiction : c’est un éclair qui flotte » (Ibidem : 87). Relevons, 

tant cette tâche est difficile, une contradiction dans les propos mêmes de 

Barthes qui compare certaines photographies au Haïku : le punctum 

« c’est l’indéveloppable, une essence (de blessure), ce qui ne peut se 
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transformer, mais seulement se répéter sous les espèces de l’insistance 

(du regard insistant) » (Ibidem : 81). De même, « la notation d’un haïku, 

elle aussi, est indéveloppable : tout est donné, sans provoquer l’envie ou 

même la possibilité d’une expansion rhétorique » (Ibidem). Il en arrive à 

déclarer que « ni le Haïku ni la Photo ne font “rêver” » (Ibidem : 82), les 

guillemets de « rêver » indiquant qu’il ne s’agit ici que du processus 

d’idéalisation banale. Au contraire lorsqu’il déclare que « pour bien voir 

une photo, il vaut mieux lever la tête ou fermer les yeux » (Ibidem : 88), il 

se réfère justement à cette expérience de la rêverie en anima qu’a 

analysée Gaston Bachelard. Et c’est cette même rêverie dont parle Yves 

Bonnefoy dans Lever les yeux de son livre.  

Yves Bonnefoy y évoque l’émotion même du lecteur devant 

certains poèmes, devant certains vers qui « le rendent à ce qu’il est, en sa 

propre vie, loin du livre qu’il avait pris entre ses mains et qu’il laisse » 

(Bonnefoy, 1990 : 235). De son côté Barthes reconnaît que le punctum, 

« qu’il soit cerné ou non, c’est un supplément : c’est ce que j’ajoute à la 

photo et qui cependant y est déjà » (Barthes, 2013 : 89) ; il précise que le 

punctum est « une sorte de hors-champ subtil, comme si l’image lançait le 

désir au-delà de ce qu’elle donne à voir » (Ibidem : 93). Demandons-nous 

à présent quelle est cette émotion si violemment ressentie à la vue de la 

photographie d’Eminescu? Quelle est cette blessure ? Pourquoi la 

ressentons-nous si profondément ? D’où vient-elle ? 

Notons immédiatement qu’il s’agit du visage d’Eminescu et non 

d’un portrait entier. Baudelaire rappelle qu’Ovide croyait que le visage 

humain était « façonné pour refléter les astres » (Baudelaire, 1961 : 

1249). Intuition que confirme de manière emblématique ce visage que 

Călinescu qualifiait d’« astral ». Définissant la Beauté, Baudelaire 

remarque qu’elle se compose toujours de deux parties : « le beau est fait 

d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement 

difficile à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si 

l’on veut, tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, la morale, la 

passion » (Ibidem : 1154)
6
. On peut penser que le visage d’Eminescu 

réunit à la fois, les traits de la beauté éternelle, qui était pour Baudelaire 

                                                 
6
 Voir aussi « la modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de 

l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable » (Baudelaire, 1961 : 1163). 
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ceux de la Beauté classique – en particulier de la sculpture grecque –, et 

la beauté de son temps qui était axée sur l’idéal romantique.  

Ce n’est donc pas par hasard si le critique Augustin Zevin Pop 

qualifie le visage d’Eminescu de « luceferian » (Pop, 1981 : 38). Que 

signifie cet adjectif ? Le critique se réfère sans doute ici à l’archétype de 

la beauté masculine ténébreuse qui est apparu à l’époque romantique, en 

particulier avec la reprise du mythe de la Chute des Anges, dont 

Eminescu lui-même a capté des reflets dans son œuvre. Eminescu incarne 

donc parfaitement cet archétype romantique qui continue à nous fasciner 

jusqu’à aujourd’hui. Et l’on peut parler d’une transmutation presque 

alchimique du corps qu’a réalisé cette photographie : « le corps aimé est 

immortalisé par la médiation d’un métal précieux, l’argent […] ; à quoi 

on ajouterait l’idée que ce métal, comme tous les métaux de l’Alchimie, 

est vivant » (Ibidem : 127).  

Dans la photographie du jeune Eminescu, comme dans tout portrait, 

le regard est l’élément dominant. « Quelque chose tourne autour du 

regard – affirme Jean-Luc Nancy  : il ne suffit pas que le tableau 

s’organise autour d’une figure, celle-ci doit encore s’organiser autour de 

son regard – autour de sa vision ou de sa voyance » (Nancy, 2006 : 18). 

Or que nous communique le regard d’Eminescu, source noire, lac 

ténébreux ? 

Chez Eminescu, le regard semble tourné vers un espace et un temps 

situés de manière inversée par rapport à notre propre espace et à notre 

propre temps, nous qui sommes les spectateurs du portrait. En effet, ses 

yeux semblent, avec émerveillement, regarder un lieu – hors de notre 

champ – probablement éloigné, peut-être le monde des rêves et de l’Idéal 

qui est certainement associé au jeune âge du sujet, mais qui lui restera lié, 

au cours des années, jusqu’à sa maturité comme en témoignera toute son 

œuvre. On pense à la réflexion de Baudelaire sur un portrait de Delacroix 

dont le regard est comparé à « quelqu’un de ces princes hindous qui, dans 

les splendeurs des plus glorieuses fêtes, portent au fond de leurs yeux […] 

une nostalgie inexplicable, quelque chose comme le souvenir et le regret 

de choses non connues » (Baudelaire, 1961 : 1131)
7
. Sans doute le regard 

                                                 
7
 On pense aussi au vers 8 de Scrisoarea III d’Eminescu : « Ochii ei sunt plini de 

umbra tăinuitelor dureri » (« Ses yeux sont pleins d’ombre, de secrètes douleurs »).  
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d’Eminescu est-il, lui aussi, hanté par le souvenir de « choses non 

connues » qu’il tentera d’évoquer dans toute sa poésie, œuvrant pour « la 

réunion inachevable du ciel et de la terre » (Guyon, 2008 : 369). 

Mais ses yeux semblent aussi regarder un temps encore inconnu 

pour lui, où miroitent tant de promesses, élan inaugural que paraît 

accompagner le mouvement même de la chevelure : le futur, son futur 

c’est-à-dire sa propre vie ouverte sur le secret de son avenir. Il n’y a plus 

ici de mélancolie de la part du poète, mais c’est à notre tour d’être 

concernés par ce que Barthes nomme le punctum, la blessure. Comment 

ne pas voir ce temps qu’il ignore et qu’il suppose plein d’amour et de 

poésie, mais que nous, nous connaissons puisque nous venons après lui, 

bien après lui. Nous pensons à ces vers de Nichita Stănescu : « Atîta să nu 

uitaţi:/că el a fost om viu,/viu,/pipăibil cu mîna » (Stănescu, 1990 : 419)
8
 . 

Nous savons – hélas – que son futur sera marqué par la finitude du 

vivre : manque, solitude, désillusions, maladie et toutes les dégradations 

que lui imposera le temps et dont le dernier portrait témoignera 

tragiquement. Dernier portrait qui sera comme radicalement scindé du 

premier. Comme les phases de la lune, écrit Cărtărescu : chaque portrait 

séparé l’un de l’autre sans qu’il n’y plus aucune ressemblance, sauf peut-

être son regard tourné éternellement vers le monde des rêves et de l’Idéal. 

Pour Nichita Stănescu (1985, II : 306-308), ces phases sont triples – 

Eminescu adolescent (Eminescu adolescent), Eminescu matur (Eminescu 

mûr), Eminescu ultim (Eminescu ultime). 

Quand on regarde ce portrait d’Eminescu à dix-neuf ans, on ne peut 

s’empêcher d’y voir une ombre comme à contre-jour. Expérience que 

reporte, de son côté Yves Bonnefoy : « En vérité, il suffit que quelque 

chose me touche – et cela peut être la plus humble […] un jardin aperçu à 

travers une haie, un rateau posé contre un mur, un chant de servante dans 

l’autre salle – pour que l’être se clive, et sa lumière, et que je sois en 

exil » (Bonnefoy, 1972 : 23-24). Notre propre mélancolie viendrait ainsi 

de la conscience d’une distance irrémédiable qu’instaure l’absence : 

« Cela que je vois s’est trouvé là, dans ce lieu qui s’étend entre l’infini et 

le sujet (operator ou spectator) ; il a été là, et cependant tout de suite 

                                                 
8
 « N’oubliez pas seulement:/qu’il fut un homme vivant,/vivant,/que l’on pouvait 

effleurer avec la main ». 
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séparé ; il a été absolument, irrécusablement présent, et cependant déjà 

différé » (Ibidem : 121). Pour Barthes, c’est ce punctum temporel qui 

provoque la blessure plus profonde : « Ce nouveau punctum, qui n’est 

plus de forme, mais d’intensité, c’est le Temps, c’est l’emphase 

déchirante du noème (“ça-a-été”), sa représentation pure » (Barthes, 

2013 : 148). C’est pourquoi la photographie a toujours un lien avec la 

mort et le deuil : « la Photo est comme un théâtre primitif, comme un Tableau 

Vivant, la figuration de la face immobile et fardée sous laquelle nous voyons les 

morts » (Ibidem : 56). 

C’est cette magie mélancolique de la présence/absence du visage 

que Maurice Blanchot assimile, par ailleurs, au chant des Sirènes. Avec le 

portrait d’Eminescu se déploient ainsi une lumière et un horizon, à la 

frontière du studium et du punctum barthésiens, une terre « qui n’est ni 

d’un autre ni de moi, mais de l’un et de l’autre, comme le point 

d’équilibre d’une respiration » (Guyon, 2008 : 242). Pour nous, comme 

pour Nichita Stănescu, c’est à partir de ce portrait que nous naissons à sa 

parole. Citons une dernière image de Barthes pour exprimer notre 

émotion devant cette « évidence épiphanique » (Bonnefoy, 1988 apud 

Thélot, 2005: 56) : « D’un corps réel, qui était là, sont parties des 

radiations qui viennent me toucher, moi qui suis ici ; peu importe la durée 

de la transmission ; la photo de l’être disparu vient me toucher comme les 

rayons différés d’une étoile » (Barthes, 2013 : 126). Vibrations 

mystérieuses qui se propagent à l’infini, dans l’espace et le temps. Telle 

l’image de l’étoile disparue dans La steaua, le visage d’Eminescu irradie 

une lumière secrète qui nous touche encore aujourd’hui. Pour nous, 

comme pour Nichita Stănescu, combien est vraie – à l’encontre de toute 

logique du réel – cette évocation fantasmatique : « El nu va trăi foarte 

mult, încît ultimul lui chip văzut va fi un chip de bărbat tînăr » (Stănescu, 

1990 : 306)
9
. Oui, lorsque nous contemplons le premier portrait 

d’Eminescu, tout notre être se clive et nous nous sentons en exil devant ce 

visage qui « troue l’apparence, pour l’épanchement d’une plénitude qui 

tout soulève et tout transfigure, aussitôt, comme la crue d’un fleuve où se 

reflète le ciel » (Bonnefoy, 1995 : 269). Par on ne sait quel sortilège, le 

                                                 
9
 « Il ne va pas vivre très longtemps, si bien que son dernier visage vu sera un visage 

d’homme jeune ». 
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photographe a su saisir le visage immortel d’Eminescu, qu’Yves 

Bonnefoy nomme le moi transcendantal, « celui qui ferait de nous, non 

plus l’esclave d’un corps, non plus même le souverain illusoire de 

l’œuvre d’art, mais la flamme qui, pleinement délivrée, irait, par la voie 

des formes, de l’incarnation, […] à la présence divine » (Bonnefoy, 

1990 : 128). 
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ALINA COJOCARI 

Master I, Bălţi 

Trei texte eminesciene oglindindu-se în poemul Luceafărul 

  

În încercarea de a stabili regulile generale ale interpretării textelor, 

Alain Robbe-Grillet extrapolează noţiunea de lectură și afirmă că, de fapt 

,,literatura este plurală. Nu există o lectură bună a unei cărţi, fiecare o are 

pe a luiˮ (Robbe-Grillet, 2006:10). Mai mult, acesta adaugă că ,,lectura 

literaturii vii nu e odihnitoare, pentru că trebuie să te implici neîncetat ca 

un creator al cărţii, ca și cum ai rescrie acea carte pe care doar o citeștiˮ 

(Ibidem:39). Desigur, am fi tentaţi să credem că atunci cînd punem în 

discuţie textele eminesciene vom avea satisfacţia descoperirii unor 

certitudini, dar nu trebuie să uităm că fiinţa operei, furnizînd o anumită 

formă de interogaţie afișează o programatică lipsă de fermitate. Bunăoară, 

referindu-se la poemul Luceafărul G. Călinescu susţine că ,,în jurul 

acestei presupuse fîntîni de înţelepciune s-au ridicat schelele înalte ale 

unei exegeze talmudiceˮ (Călinescu, 1993:542). Și chiar dacă lucrurile 

stau cu adevărat așa, nu se anulează deschiderea operei. Tocmai pornind 

de la această deschidere am decis în această modestă cercetare să 

prezentăm modul în care se oglindește ideea de chip din cele trei texte 

postume eminesciene (Iar faţa ta e străvezie, Tu mă privești cu marii 

ochi..., Zadarnic șterge vremea) în poemul Luceafărul. 

Am fost oarecum  tentaţi de această analiză, pornind de la faptele 

textuale puse într-un exerciţiu comparativ. Rezultatele comparării acestor 

texte în lumina desăvîrșirii Luceafărului ne-au condus spre 

problematizare. Iată doar cîteva întrebări care am vrea să nu rămînă 

retorice: Cîtă literaritate și poeticitate există în textele postume 

eminesciene? Trebuie să le interpretăm ca texte desăvîrșite, în pofida 

imperfecţiunilor vădite pe care le au? Sau mai degrabă acestea sunt doar 

niște ,,chipuriˮ de tranziţie, pregătind apariţia marilor opere, precum cea a 

Luceafărului? În ce fază a facerii sînt cele trei texte postume, realizate în 

1876, și pot servi ele ca subiecte serioase de analiză literară? Și, mai ales, 

nu sunt aceste texte carcasă din care s-au scos forme de certitudine 

artistică mai tîrziu, iar ele au rămas un ,,molozˮ după definitivarea și 
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publicarea poemelor care fac imaginea de prim-plan a operei 

eminesciene? 

Petru Creţia mărturisea, în Testamentul unui eminescolog, la 

încheierea ediţiei de Opere eminesciene iniţiată de Perpessicius: ,,întreaga 

ediţie trebuie regîndită temeinic și apoi reluată. Cînd și de cine n-aș ști să 

spun. Știu însă bine ce anume rămîne de făcut și mă simt obligat să spun 

acest lucru pe larg, cu gîndul că poate spusele mele vor sluji cuiva, 

cîndva...ˮ (Creţia, 1998: 10). Această destăinuire este semnificativă, 

subliniind mai ales faptul că încercarea de a pune ordine în laboratorul 

textelor postume ale lui M. Eminescu trezește mai degrabă o reacţie 

sceptică. Astfel revine în discuţie ideea că ordinea și adevărata faţă a lui 

Eminescu pot fi citite doar în textele pe care acesta și le-a asumat pe 

deplin, publicîndu-le. Vechea și pe larg susţinuta chemare a lui Nicolae 

Iorga, ca fiecare rînd scris de Eminescu să vadă lumina şi să cunoască 

răspîndirea tiparului nu are numai avantaje. Dimpotrivă, astăzi înţelegem 

altfel, cu mai multă toleranţă, propunerea lui Garabet Ibrăileanu de a nu 

publica fără discernămînt întreaga arhivă a scriitorului. E adevărat că 

postumele eminesciene ni-l dezvăluie pe Eminescu prea-om, în sensul că 

descoperim intimitatea actului creator, adică strădaniile și crispările 

spiritului pornit în căutarea „cuvîntului ce exprimă adevărul”. Același 

Petru Creţia adăuga: ,,Încheind lucrările la ediţia integrală despre care am 

vorbit, primul lucru care mi-a venit în minte, în urma experienţei 

dobîndite, a fost că se impune, imperios, reeditarea operei poetice, aceea 

pentru care, mai presus de toate, Eminescu este Eminescuˮ (Creţia, 1998: 

11).  

Dar să ne întoarcem, după această introducere, la poemele puse în 

discuţie și la ideea de chip. Trebuie să recunoaștem că sfera semantică a 

cuvîntului chip reunește cuvinte precum: icoană, imagine, fantezie, 

mască, profil, imaginaţie, închipuire. Unele dintre aceste semne poetice 

dezvoltă antinomia aparenţă-realitate, arătînd că perceperea unui chip este 

subiectivă și că orice chip este supus trecerii timpului și poate fi receptat 

diferit în spaţii diferite. Bunăoară, semnul icoană se referă mai ales la 

conţinutul reflectării, iar aceasta are ,,ca obiect predilect chipul omenesc 

și, prin extensie, lumea umanăˮ (Irimia, 2005:126). Această reflectare a 

chipului este evidentă în condiţia sa de oglindire dintr-un text eminescian 

în altul. Ni se pare prea izbitoare asemănarea între versurile: „Iar faţa ta e 

străvezie/ Ca suprafaţa albei ceri” și cîteva versuri din poezia Din 
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valurile vremii: „Și faţa străvezie ca faţa albei ceri/ Slăbită e de umbra 

duioaselor dureriˮ! Ceara albă e o aluzie la un chip artificial, la un chip 

iluzoriu care se dizolvă în străveziul absolutului fiinţei. Dar ceea ce e 

necesar să reţinem este că Eminescu nu dă impresia în poezia Iar faţa ta e 

străvezie că ar fi vorba de un text finit, din moment ce el nu renunţă la 

temele sale obsesive, ci chiar recurge la niște clișee lingvistice care nu 

prea cadrează cu reputaţia sa de aspirant la gloria perfecţiunii formale, așa 

cum o și dovedește de-atîtea ori în Odă (în metrul antic), Și dacă…, 

Lacul etc. 

Este adevărat, textele postume, inclusiv cele supuse analizei, sînt 

de discutat atunci cînd urmărim circulaţia unor imagini și a unor semne 

poetice eminesciene. Nu putem accepta ideea că ,,molozulˮ n-ar face 

parte din Eminescu, ci mai degrabă, așa cum afirma Mihai Cimpoi într-o 

discuţie despre problema postumiadei: „ceea ce părea să fie «moloz» și 

«rumeguș» e material de mai bună sau rea calitate, dar «eminescian» și el. 

Absolut totul, bloc mare sau fărîmitură, coloană somptuoasă sau simplă 

rozetă decorativă, piatră unghiulară sau pilastru de ornamentaţie și 

consolidare, are o raţiune arhitecturalăˮ (Cimpoi, 1993: 46). Această 

aserţiune clarifică faptul că în textul postumelor trebuie să admitem 

existenţa unor planuri, proiecte de lucru și, poate, de ce nu, și a unor 

construcţii care se edifică. 

Să luăm cazul textului Zadarnic șterge vremea... Este un proiect 

care înregistrează cristalizarea unor stări lirice provocate de incapacitatea 

timpului de a schimba pregnanţa chipului iubitei: „Și toate trec ca vîntul – 

dar chipul tău nu treceˮ. Ipostaza chipului este văzută aici din perspectiva 

subiectivităţii, pentru că, indubitabil, timpul schimbă chipul omenesc, dar 

instanţa lirică nu vrea să accepte schimbarea. Subiectivitatea este clar 

observabilă și în secvenţele: „în minte-mi încremeniși frumoasă” și 

„Avare, ele-n sine icoana ta vor strîngeˮ. Verbul a încremeni și 

substantivul icoană sugerează înveșnicirea unui chip pe care vrei să-l 

crezi neschimbat. Este doar o iluzie, o vedenie imaginară, căci „văd în 

veci aievea divinul tău profil”. În ediţia Murărașu, pentru textul Zadarnic 

șterge vremea... descoperim o interesantă notă: „Chipul iubitei se 

permanentizează în ciuda trecerii timpului; mai mult decît atît: 

reactualizează «raiul tinereţii», lipsa fericirii paradisiace (poetul se 

aseamănă biblicului Adam), care potenţează totuși un constant regret: «Ci 

mor, mor de durerea că-n braţe nu te am»ˮ (Eminescu, 1995: 249). 
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Să vedem acum punctual cum se oglindește această viziune a 

chipului și a timpului în poemul Luceafărul. Vom urmări, pentru început, 

chipul Cătălinei. Orice chip este unic, inclusiv pentru că poartă un nume 

propriu. În poezia Zadarnic șterge vremea... Eminescu atenţionează 

asupra personalizării chipului prin nume: „În veci noaptea și ziua șoptesc 

în gînd un numeˮ. Referindu-se la poemul Luceafărul și la rolul numelor, 

Dumitru Caracostea menţionează că ,,însăși denumirea personajelor este 

un mijloc de expresivitate stilistică, pusă în serviciul concepţiei saleˮ 

(Barbu, ed., 1995: 20). 

O altă observaţie care se impune aici. În poemul Zadarnic șterge 

vremea... este sugestivă imaginea declarativă: „Tu, chip frumos cu capul 

întors spre umărul stîngˮ. Dar acest semn poetic pregătea apariţia 

imaginilor din Luceafărul: „Și din oglindă luminiş/ Pe trupu-i se 

revarsă,/ Pe ochii mari, bătînd închiși/ Pe faţa ei întoarsăˮ. Subliniem 

lexemul întoarsă care parcă îndepărtează posibilitatea contemplării 

chipului, tocmai pentru că aceasta nu se lasă a fi văzută sau privește în 

alte părţi, neglijînd chipul celui ce stă alături. Este de reţinut, în această 

ordine de idei, opinia lui G. Călinescu care spunea, pe bună dreptate, că 

,,femeile nu pot fi geniale [...]. Geniul e distrat din punctul de vedere 

terestru, fiindcă își aplică toată concentraţia spiritului său asupra unui 

obiect, obţinînd ca sub microscop o monstruoasă mărire, care face din 

purece elefantˮ (Călinescu, 1993, I: 540). Așa s-a întîmplat cu Luceafărul 

care văzuse în chipul Cătălinei mai mult decît era necesar. O asemenea 

receptare a chipului este de neconceput pentru Cătălina, care reprezintă 

omul comun. Concluzionînd, și în Zadarnic șterge vremea... și în 

Luceafărul întoarcerea capului, a feţei, a chipului sînt semne clare ale 

infidelităţii specifice omului comun. 

Trebuie să recunoaștem că exegeza eminesciană nu conţine prea 

multe observaţii critice în marginea poemelor puse în discuţie. Petru 

Creţia, pe care l-am amintit mai sus, menţiona că în raport cu postuma 

Zadarnic șterge vremea... ar exista două păreri. Pe de o parte, unii vor 

spune că poemul nu a fost publicat accidental, dar are valoare estetică și, 

pe de altă parte sunt cei care văd ,,în tot ce nu publicase Eminescu doar 

proiecte amorfe, așterneri grăbite și neîncheiate piese de laborator, 

material poetic, biete nedesăvîrșiriˮ (Creţia, 1998: 51). Să vedem acum 

dacă textul Iar faţa ta e străvezie e unul desăvîrșit sau e pe calea 

desăvîrșirii. Imaginea din versurile liminare este genială, dar și aceasta 
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bate în poemul Luceafărul. Am arătat mai sus că faţa străvezie este o 

imagine care se regăsește și în poezia Din valurile vremii. În ambele 

poezii străveziul este conotantul iluzoriului. În Luceafărul, atributul 

străveziului este specific apariţiei Luceafărului. Ţinem să amintim că 

acest chip este supus metamorfozelor, că apare o dată din apă, apoi din a 

haosului văi și în ultimă instanţă ca un fulger neîntrerupt: Hyperion. Iată 

cum e prezentat chipul acesta metamorfic în poem: „Iar umbra feţei 

străvezii/ E albă ca de ceară-/ Un mort frumos cu ochii vii/ Ce scînteie-n 

afarăˮ. Geneza acestui chip vine din mistica visului, observaţie făcută și 

de Marin Mincu: „Portretul Luceafărului în prima sa metamorfoză este o 

primă ipostază a simbolului poetic, corespunzătoare orizontului neptunic 

eminescianˮ (Mincu, 1978: 20). Altă dată „El vine trist și gînditor/ Și 

palid e la faţă”, atribute care corespund orizontului plutonic și acesta 

caracteristic visului. Prin urmare, imaginea chipului străveziu ca ceara 

albă este o constantă eminesciană, care subliniază lipsa unei siguranţe în 

legătură cu un chip, imposibilitatea de a capta acest chip iluzoriu.  

Chipul femeii din Iar faţa ta e străvezie este unul ideatic, iar 

metafora „femeie între flori ești/ Ș-o dulce floare-ntre femei” nu e nici pe 

departe originală. Să vedem cum se spulberă această metaforă în ultima 

strofă a textului: „Pământ nesimţitor și rece,/ De ce iluziile sfermi?/ De ce 

ne-araţi că adorarăm/ Un vas de lut, un sac de viermi?”. Observăm cum 

rezonează această imagine cu finalul poemului Luceafărul, deja comentat 

de numeroși critici: „-Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,/ Dac-oi fi eu sau altul?”. 

Chipul fetei de împărat, care în tot poemul e o fiinţă unică, suavă („o prea 

frumoasă fatăˮ, „mândră-n toate celeˮ, „mireasăˮ cu „păr bălaiˮ și „ochi 

nemișcătoriˮ) se dizolvă dintr-o dată într-un chip de lut. Atitudinea 

aceasta dezamăgită, dezgustată chiar de esenţa muritoarei Cătălina este 

cultivată, exersată și în poemul Iar faţa ta e străvezie. Cel care se simte 

„nemuritor și rece” nu va coborî, așa cum remarcă Rosa Del Conte, 

„panteist, în materia, care se deapănă, desfășurîndu-se ca un fir din 

imensul caier, sub privirea sa nemișcatăˮ (Del Conte, 1990: 87). Acest 

chip care este, în fond, nevăzut, rămâne deziluzionat de chipul Cătălinei, 

cu adevărat, de închipuirea chipului aceleia care e supusă descompunerii 

și care va fi, la propriu, devorată de viermi. Și Cătălina care îl considera 

propriul său prototip, un alter ego, „nu se mai poate recunoaște în el la un 

asemenea grad de obiectivare și îl refuzăˮ (Mincu, 1978: L). Așadar, 

textul Iar faţa ta e străvezie se oglindește în poemul Luceafărul și prin 
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această imagine-mască a femeii, care se armonizează, dar și se auto-

devorează prin „avîntul nemărginirilor și eroziunea sceptică a 

deșertăciunilor, și iluzia visului și conștiinţa iluzie, și sublimul și 

grotescul care îl neagăˮ (Papu, 1989: 140). 

În încheiere, cîteva observaţii cu privire la forma și fondul poeziei 

eminesciene, insistînd, în special, asupra textului Tu mă privești cu marii 

ochi... Desigur, cele trei texte postume pot fi citite separat, dar tot atît de 

bine pot fi citite și în bloc. Acceptînd lectura lor în bloc, reţinem că ele 

sînt niște bruioane, care prezintă formele de manifestare ale unor stări, 

revărsări decantate ale acestor stări care prefigurau apariţia Luceafărului. 

Toate sunt niște potenţialităţi, niște forme de cristalizare poetică, deși 

avem impresia că în această alchimie a creaţiei, textul Tu mă privești cu 

marii ochi... are mai multă personalitate. Și acest text aparţine epocii 

ieșene și prezintă felul în care fiinţa poetului se pătrunde de fiinţa iubitei, 

revărsîndu-se în „dulci terţine” și în „forme dulci” ca la Firdousi. Poetul 

încearcă aici un alt tip de versificaţie pe care o împrumută de la poetul 

persan Firdousi, la fel cum procedează și în poezia Terţine. Rima haos-

repaos din poezia  Tu mă privești cu marii ochi... revine și în poemul 

Luceafărul: „Din chaos Doamne-am apărut/ Și m-aș întoarce-n chaos.../ 

Și din repaos m-am născut,/ mi-e sete de repaos”. Cu privire la 

versificaţie, se pare că textul Tu mă privești cu marii ochi... este cel mai 

aproape de inedit. În Zadarnic șterge vremea... poetul utilizează rima 

îmbrăţișată, ritmul iambic și lungimea versului de 14 silabe. Este de 

reţinut însă că în strofa a treia rima nu este dusă la desăvîrșire 

frumoasă/plîngînd, și nici în strofa a patra moale/îneacă. Acestea sunt 

doar cîteva mărci ale textului pe drum. Trebuie să amintim că și poemul 

Luceafărul în variantele sale are lungimi de vers diferite, iar în varianta 

finală Eminescu pledează pentru ritmul iambic și un vers mai scurt, de 9 

silabe, care conferă muzicalitate și spontaneitate naraţiunii poetice. Cert 

este că textele postume eminesciene sunt mărturii indirecte ale „încercării 

lui Eminescu de a-și decanta poezia de reziduuri impure și vindicative, de 

răbufnirile nemijlocite ale vieţii și ale clipeiˮ (Barbu, ed., 1995: 119). 

Revenind la textul Tu mă privești cu marii ochi... și la problema 

chipului reflectată în Luceafărul, reţinem cuvîntul ochi, care este un 

element al chipului și constituie întotdeauna o ispită (Eva a fost ispitită de 

fructul oprit pentru că a permis ochilor să-l privească; Adam a fost ispitit 

și el, pentru că a privit-o pe Eva, obiectul ispitei sale). Este un semn al 
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eroticului eminescian, mai ales atunci cînd acesta recunoaște: „În ochii tăi 

citeam atîta eres”. Dar această lectură a ochilor care aparţin unui chip 

feminin este tulburătoare, căci „În ochii tăi de visuri e un caosˮ. Și 

Cătălina visează, iar ochii acesteia sunt senini doar pentru Cătălin. Ochii 

sunt un element semnificativ al oricărui chip de personaj eminescian. 

Amintim, în acest context și de portretul lui Cătălin: „Băiat din flori și de 

pripas,/ Dar îndrăzneţ cu ochiiˮ. Așadar, ochii sunt un mijloc de 

comunicare, dar și de reflectare al felului de a fi al unei individualităţi. 

Atunci cînd vorbește despre Fata în grădina de aur, Miron și frumoasa 

fără corp, dar noi am include în această paradigmă și cele trei texte 

postume discutate pînă acum, G. Călinescu menţionează că poetul lasă să 

se zărească „nostalgia de prototip, conflictul între ideal și realˮ 

(Călinescu, 1993, I: 232). Pentru acest chip al femeii, care este o iluzie, 

poemul „ca s-atragă dulcea ta zîmbire/ Minuni, de vrei, sărmanul o să 

facă...ˮ. Ideea aceasta a facerii minunilor este prefigurarea sacrificiului 

pentru care se decide Hyperion – să renunţe la veșnicie, or anume aceasta 

este Cătălina. Iar versul final din Tu mă privești cu marii ochi...: „În 

poala ta zvîrlind aceste file” se revarsă în marea decepţie exprimată în 

versurile din Luceafărul: „Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor și 

receˮ. 

În concluzie, problema chipului în toate formele lui – chipuri 

reale, chipuri-iluzie, chipuri-mască sau chipuri-icoane – este o constantă a 

poeticii eminesciene. Referindu-ne la cele trei texte postume analizate, 

reţinem că ele sunt o formă de cristalizare a unui moment de inspiraţie, 

dar nici pe departe texte finite, ci mai degrabă texte care se oglindesc în 

marile poeme cu chipuri memorabile și, în special, în Luceafărul. Cît de 

departe aveau să ajungă textele postume? Ce anume căuta Eminescu, 

elaborîndu-le? Și, mai ales, avea să le publice vreodată? Sunt întrebări 

care își vor afla răspunsul, poate, în lecturi care își vor propune să 

înfrîngă confortul instalării în zona locurilor comune. 

În final, considerăm a fi potrivită evocarea memorabilei definiţii a 

poeziei dată de Eminescu în Epigonii, care tot un chip imaginat vizează: 

„Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate,/ Voluptos joc cu icoane și cu 

glasuri tremurate”. 
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IOANA ENACHE  

Anul II, București 

Marmura străvezie a chipul feminin din erotica postumă. 

Observaţii asupra câtorva texte eminesciene din 1876 

Transfigurarea lirică a realităţii întâmpină, în discursul 

eminescian, expresii ale prezenţei feminine. Existând în măsura în care 

este gândită de poet, chipul acesteia devine plurivalent – iubita-muză este 

pretextul creaţiei lirice, iubita-pierdută este mereu prezentă, iar iubirea 

consumată e privită cu o luciditate amară. Doar privirea îndrăgostitului 

este capabilă de a înregistra adevărata esenţă a celei iubite (nonchipul), 

ocularul poetic fiind capabil de a conferi, copleșind cu iubire și claritate, 

veridicitate celei alese: „Nu te-a mai văzut nimeni cum te văzusem eu” 

(Sarmis). Recurgând la interpretarea celor trei poeme propuse, vom 

încerca să demonstrăm cum chipul din erotica eminesciană păstrează un 

caracter contradictoriu, evidenţiat prin două avatare poetice: femeia-

marmură și femeia-străvezie, permanenţa și efemeritatea. 

Iar faţa ta e străvezie 
Conjuncţia adversativă „Iar” care deschide poemul anunţă 

tranziţia ce va fi cuprinsă în discursul liric. Prima parte a poemului se 

concentrează asupra descrierii chipului iubitei. Comparaţia „Iar faţa ta e 

străvezie/ Ca suprafaţa albei ceri” acordă femeii calitatea transparenţei, a 

unei inocenţe neîntinate, precum înţelegem din epitetul antepus „albei 

ceri”. Impresia iniţială este aceea a unei palori cadaverice, dar chipul 

iubitei este însufleţit de culoarea ochilor, idee care va fi exprimată ulterior 

și de Lucian Blaga: „lumina ochilor tăi negri”. Utilizarea adverbului 

„numai” individualizează caracterul privirii care, fără alţi auxiliari, poate 

atribui viaţă femeii: „Și numai ochii mari sunt turburi/ De umbra 

negrelor dureri”. Între cuvintele cu ocurenţă deosebită în lirica 

eminesciană, prima poziţie este ocupată de lexemul „ochi” care apare în 

acest poem de două ori. Aici „ochii mari” simbolizează cunoașterea, iar, 

alăturaţi epitetului calificativ „mari”, desemnează deschiderea, 

disponibilitatea de a ști. 
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Cel de-al doilea vers conturează portretul iubitei prin prisma 

subiectivităţii lirice. Instanţa referenţială, convenţie poetică, este clar 

desemnată prin tripla invocare la început de vers: „Tu, chip chinuitor de 

dulce,/ Tu, ideal în ochii mei,/ Tu, ce femeie între flori ești”. Creată prin 

superlative, iubita nu capătă concreteţe, nu beneficiază de un portret prin 

care să fie identificată, căci ea există în măsura în care este gândită de 

bărbat: „Tu, ideal în ochii mei”. Chipul acesteia este descris drept 

„chinuitor de dulce”, dulce fiind epitetul fecund la Eminescu (cf. D. 

Irimia). Ea se distinge prin feminitate indiferent de locul în care se află și 

capătă întâietate și singularitate printre femei și printre flori (simbol al 

gingășiei și al fragilităţii): „Tu, ce femeie între flori ești/ Ș-o dulce floare 

între femei”. 

Propoziţia condiţională desemnează în lirica eminesciană ipoteza 

ideală, imaginată, însă fără șanse de împlinire. Aceste condiţii se fac 

vinovate de frustrarea resimţită – „Dacă iubești fără să speri...”, „De-aș 

avea”, „O, de-ai ști cum șoapta ta divină” ș.a.m.d. În secvenţa „De-ai 

rămânea pe veci frumoasă,/ Precum te simt, precum te văz,/ Ca-n părul 

tău cel lung și galben/ Eu flori de-a verii să așez!”, îndrăgostitul îi cere 

iubitei să își păstreze frumuseţea în pofida trecerii timpului, iar dubla 

comparaţie („Precum te simt, precum te văz”) accentuează subiectivitatea 

portretului conturat de privirea masculină. În schimb, bărbatul va 

împodobi portretul acesteia cu flori.  

Asistăm la un fel de „cârdășie” adamică, dacă o putem numi 

astfel. Adamică, o dată, pentru că perspectiva propusă în poeme este strict 

cea masculină, iar apoi pentru că poetul (re)creează o imagine idilică a 

femeii, element care l-ar ajuta la recuperarea paradisului pierdut. Linia 

evolutivă a eroticii eminesciene arată însă cum această speranţă de 

retrăire în illo tempore s-a stins treptat din conștiinţă. Dacă poetul a crezut 

în realizarea unei iubiri absolute (ex: Lacul, Dorinţa, Revedere, Sara pe 

deal), urmează etapa în care singura forţă a iubirii constă fie în amintire, 

fie în „ora de iubire”, semn al limitării (Melancolie, Pe lângă plopii fără 

soţ, Azi e zi întâi de mai). Succesiunea naturală aduce, în timp, un poet 

sceptic, ironic, căci „între această oboseală și misoginism nu e decât un 

pas” (Călinescu, 1999: 205), iar femeia și sentimentele pe care aceasta le 

trezește nu pot fi trăite decât printr-o luciditate detașată (ex. Ghazel, 

Femeia? Măr de ceartă..., Când te-am văzut, Verena).  
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La fel se întâmplă și în Iar faţa ta e străvezie, unde reluarea unei 

conjuncţii adversative semnalează ieșirea din farmecul îndrăgostirii, 

ruperea vrăjii exercitată de frumuseţea iubitei: „Dar în curând și nici o 

umbră/ Din frumuseţea ta n-ai fi”. Reperul temporal „în curând” anulează 

orice gând de prelungire a idilei care, prin însăși natura sa, este sortită 

pierzaniei. Linia de pauză anunţă secvenţa în care impresiile bărbatului 

vor fi adeverite: „Trei zile numai vei fi astfel” – trei, cifră fatidică, 

ocurentă mai ales lumii basmului cu deosebite încărcături magice; astfel 

„trei zile” sunt suficiente pentru destrămarea vrăjii de iubire. Poetul 

operează la nivelul metagrafelor; „Apoi... apoi vei putrezi” – punctele de 

suspensie marchează ieșirea din anamneză, din starea de reverie. 

Destrămarea imaginii iubirii este reluată printr-un verb atipic liricii 

erotice, însă cu un impact aparte, declarând brut, irevocabil condiţia de 

muritor a iubitei: „vei putrezi‖. Notăm astfel că „legea uitării este, în 

erotica eminesciană, cea sub care se înscrie prezenţa efemeră și fragilă a 

fiinţei feminine” (Zaciu, 1998: 228) iar aici uitarea de sine, disoluţia 

frumuseţii și căderea în timp, sunt toate semn al unei feminităţi lipsite de 

putere, supuse voinţei acelui „Pământ nesimţitor și rece”. 

Urmează schimbarea instanţei referenţiale – de la cea imaginară, 

iubita, la cea antropomorfizată, Pământul responsabil de trecerea imuabilă 

a timpului. Concluzia este lăsată în seama unor interogaţii retorice cu 

caracter sentenţial: „De ce iluziile sfermi?/ De ce ne-arăţi că adorăm/ Un 

vas de lut, un sac de viermi?” Iubirea pasională, privirea subiectivă a 

îndrăgostitului, frumuseţea nemaiîntâlnită a iubitei – toate devin iluzii 

spulberate al căror unic rol a fost de punct de plecare pentru luciditatea 

amară dobândită de poet. Ieșirea spirituală din lumea arzătoarelor pasiuni 

prin detașare lucidă a fost postulată întâi în filosofia epicuriană. Regăsită 

și în lirica eminesciană, ataraxia străbate numeroase poeme: „nepăsare 

tristă” (Odă, în metru antic), „tu rămâi la toate rece” (Glossă), 

„nemuritor și rece” (Luceafărul), „să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul 

repaos” (Rugăciunea unui dac). 

Zadarnic șterge vremea... 

Permanenţa iubirii ca blestem, și nu binecuvântare, este starea de 

spirit specifică poetului în această perioadă de creaţie. Avem de-a face cu 

un îndrăgostit ostenit, predispus la „oboseala afectivă” (Călinescu, 1999: 

204). Calificativul „zadarnic”, prin dubla sa apariţie, desemnează 
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încercări eșuate de redobândirea a condiţiei ingenue, de dinainte 

despărţirii cuplului, în „Zadarnic șterge vremea a gândurilor urme” și în 

„Zadarnic pe perina cea moale,/ Îmi pare c-a mea tâmplă pe piatră o am 

pus”. Se conturează un sistem de opoziţii între memorie și uitare (între 

„Uitarea mână-n noapte a visurilor turme” și între „în veci în minte-mi 

încremeniși frumoasă”), între ce-i trecător și ce rămâne („Și toate trec ca 

vântul – dar chipul tău nu trece”). Încă din început, poemul se dezvăluie 

ca fiind o elegie erotică. 

În cadrul liricii eminesciene, timpul păstrează două coordonate: 

există un timp etern, universal, precum și un timp individual, parte infimă 

a celui universal. Timpul individual, la rândul său, este bivalent: obiectiv 

și subiectiv. Putem opera aceasta distincţie și la nivelul poemului 

Zadarnic șterge vremea... prin delimitarea timpului obiectiv, măsurabil și 

ireversibil, marcat prin expresiile „noaptea și ziua” sau „noaptea-

ntreagă”, de cel subiectiv, reversibil prin anamneză: „rai al tinereţi-mi” 

sau „o clipă am fost și fericit”. Lexemul „veci” apare de cinci ori pe 

parcursul celor șase strofe pentru evidenţierea sentimentului de angoasă 

provocat de absenţa iubitei, precum și chinul așteptării și suferinţa care se 

prelungește în etern: „Astfel în veci în minte-mi încremeniși frumoasă/ Și 

văd în veci aievea divinul tău profil”. Îndrăgostitul este condamnat la 

căutarea neîntreruptă a celei iubite, de unde și laitmotivul chemării în 

erotica eminesciană. 

Nuanţarea sentimentului chemării se realizează de cele mai multe 

ori explicit și poate reflecta dorinţa de a reveni într-un spaţiu sacru, de 

cele mai multe ori codrul, în care acces a avut doar copilul („Hai și noi la 

craiul, dragă,/ Și să fim din nou copii...”, în Povestea codrului). Adesea 

însă este invocată iubita depărtată în planul gândirii și al spaţiului („O 

umbră dulce, vino mai aproape”, în poemul Oricâte zile). Rămâne un 

strigăt înăbușit al dorului nemângâiat pe care doar natura pare să-l 

înţeleagă, prin consonanţa ei cu îndrăgostitul: „S-așează bruma peste vii – 

De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?/ O vino iar în al meu braţ...” (De ce nu-

mi vii), unde tabloul de toamnă rezonează cu deznădejdea îndrăgostitului. 

Dubla interogaţie retorică ce cuprinde în interiorul ei forma de dativ 

posesiv popular („nu-mi vii”), urmată de interjecţia „O” care exprimă o 

durere apăsătoare interiorizată și verbul la imperativ „vino” participă la 

construcţia unei așteptări și invocări în abis.  
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Iubirea este trăită contemplativ, „la distanţă” (Petrescu, 1994: 

132). Este distanţarea din lumea ideilor, faţă de „icoană” („Avare, ele-n 

sine icoana ta vor strânge”), dar și o anumită distanţare în spaţiu („Te 

caut pretutindeni și nu te aflu-n lume”). Braţele întinse în neant vor să 

cuprindă iubita și nu găsesc decât golul – în Din valurile vremii…, de 

pildă: „De mă găsesc iar singur, cu braţele în jos/ În trista amintire a 

visului frumos…/ Zadarnic după umbra ta dulce le întind:/ Din valurile 

vremii nu pot să te cuprind”. După cum a fost demonstrat, „superlativul 

acestei distanţe este însăși absenţa” (Bot, 1999: 23), iar în poemul 

Zadarnic șterge vremea… absenţa iubitei creează un gol palpabil în cel 

părăsit dându-ne senzaţia că durerea e simţită mai abitir în braţele care 

tind spre cea care nu mai e („În veci la pieptul bolnav eu braţele îmi 

strâng” ori în „Ci mor, mor de durerea că-n braţe nu te am”). Astfel, 

„poetul apare în postura consacrată a elegiacului care imploră trecutul, cu 

faţa întoarsă către el și cu braţele întinse, în timp ce mecanica lumii îl 

duce înainte ca pe o frunză neputincioasă faţă de valul ce o poartă în calea 

sa. Iar iubita, femeia, supusă la rândul ei acestei mecanici oarbe a 

universului, depășește formele izolate ale existenţei și devine ea însăși 

expresia unei dureri izolate” (Popovici, 1998: 210). 

Prezenţă in absentia, invocarea iubitei se transformă într-o 

declaraţie făcută frumuseţii și inocenţei acesteia: în „Tu, blond al vieţii 

mele ș-al dragostei copil” sau în „Tu, chip frumos cu capul întors spre 

umărul stâng”. Femeia cu „capul întors spre umărul stâng” relevă poziţia 

statuilor antice sculptate în marmură, ipostază tipica în lirica erotică 

pentru femeie. De pildă, la Nichita Stănescu, idealizarea iubitei și 

asemănarea acesteia cu modelele antice de frumuseţe și eros sunt expuse 

ca fiind un act realizat explicit de către bărbat: „Dar chipul ţi-l întorc pe 

braţul stâng”. În poemul eminescian, însă, statuia iubitei este sculptată în 

conștiinţa îndrăgostitului, așadar în interior, fără posibilitatea de a fi 

admirată, iar frumuseţea ei obsedează tocmai prin aceea că nu poate fi 

exteriorizată, căci se opune catharsis-ului: „În mintea-mi ești săpată ca-n 

marmura cea rece […]/ Astfel în veci în minte-mi încremeniși frumoasă”. 

Ideea se conturează și prin utilizarea dativului posesiv în construcţia 

„mintea-mi” – izolarea, posesia, interiorizarea. Dubla apariţie a 

interjecţiei „O!” echivalează unui strigăt „în sine”, unei dureri înăbușite. 

Iubirea este intrinsec formată din două părţi și nu poate fi anulată decât 

prin moartea unuia dintre îndrăgostiţi. Cum uciderea simbolică este 
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irealizabilă („O, cum nu pot în braţe să te omor plângând!”), rămâne doar 

stingerea celui care iubește și așteaptă în zadar. Ultimul vers este 

condamnarea la care îndrăgostitul se supune: „Ci mor, mor de durerea 

că-n braţe nu te am!‖. Iubirea se hrănește din iubire: „Pe cât mai am în 

pieptu-mi un pic măcar de sânge,/ În inimă cât fibra din urmă va trăi,/ 

Avare, ele-n sine icoana ta vor strânge,/ Cu dânsa împreună și ele vor 

muri!” 

Tu mă privești cu marii ochi... 
Cu o structură mult mai complexă faţă de poemele anterioare, 

avem aici senzaţia de a ne afla în faţa unei veritabile arte poetice. Plecând 

de la muză, trecând prin etapele creaţiei și sfârșind prin desăvârșirea 

formei poetice, poemul devine propria sa oglindă. Nevoia de poezie 

generează poemul, iar „poezia nu are să se descifreze, ci, din contră, are 

să se încifreze” (Manuscrisul 2257, M. Eminescu, Fragmentarium). 

Incipitul aduce prosopografia celei iubite care devine muză, „Tu 

mă privești cu marii ochi, cuminte”. Ochii – simbol al cunoașterii, mari – 

deschidere spre a afla, formând privirea cuminte, denotă supunere, 

curiozitate și chemarea îndrăgostitului pentru a-și exprima trăirile. 

Descrierea impactului exercitat de femeie asupra bărbatului este extinsă la 

toate câmpurile senzoriale și culminează cu nevoia de împlinire supremă 

în planul gândirii, poezia. Reţinem că „ecoul este pentru sunet ceea ce 

dedublarea este pentru imagine” (Cărtărescu, 2011: 169). Astfel, văzul 

(„marii ochi”, „În ochii tăi citeam atât eres” sau „În ochii tăi de visuri e 

un caos”), auzul („șoptind”, „Urechea mea pândește să le audă”, „auzi 

pân- și-n tăcere”), gustul („lamură de miere”), vor aluneca într-un alt 

spaţiu, acela al inefabilului marcat prin „suflet”, „gândire” sau „caos”. Cu 

mintea încărcată de patimile arzătoare trezite de prezenţa iubitei, 

îndrăgostitul va recurge, prin poezie, la catharsis-ul artistic: „Cum 

ascultau poeţii vechi de muză.// În ochii tăi citeam atâta eres,/ Atâta 

dulce-a patimei durere,/ Că-n suflet toată, toat-o am cules.” Reluarea 

adjectivului „toată” în forma „toat-o [am cules]”, pentru sinereza care 

susţine muzicalitatea, subliniază preaplinul sufletesc dobândit prin iubire. 

Opoziţia, la nivel comprehensiv, dintre chip și cuvânt apare în 

secvenţa „Vorbirea ta mi-i lamură de miere,/ În ochii tăi de visuri e un 

caos”. Lamura de miere este esenţialul și cea mai clară parte a unui întreg 
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– acesta se vrea a fi cuvântul, pe când privirea, accesul la minte și la 

suflet, este haotică și se cere descifrată. De aici, premisa creaţiei. 

Poetul va fi pus în faţa poeţilor și a poeziei, cu toate acestea 

singurul cuvânt din acest câmp semantic apare doar în construcţia „Cum 

ascultau poeţii vechi de muză”. Pentru a desemna arta lirică, poetul 

utilizează lexemul „cântec” sugerând astfel muzicalitate poetică ce poate 

fi extinsă la concepţia platoniciană de muzică a sferelor. Armonia 

universală poate fi atinsă prin materializarea iubirii în poezie: „În mii 

costume astfel se îmbracă,/ Și ca s-atragă dulcea ta zâmbire/ Minuni, de 

vrei, sărmanul o să facă...” Îndrăgostitul nu mai este chinuit nici de 

absenţa iubitei, cum se întâmplă în Zadarnic trece vremea..., nici de 

revelaţia dezamăgitoare a morţii unui chip frumos, ca în Iar chipul tău e 

străveziu. Căutarea formei poetice perfecte îl frământă pe îndrăgostitul 

care se află în misiunea cântecului său: „Nu crede tu că eu sunt cuiva 

emul/ Când cântul meu se-mbracă fel de fel:/ Ici în terţine suspinând, 

vedemu-l,// Dincolo el oftează în gazel/ Același e, deși mereu se schimbă,/ 

De tine-i plin, de tine-mi zice el...//Alege forme dulci din orice 

limbă:/Acuma-l vezi îmblând cărare dreaptă,/ Acum pe-al lui Firdusi cale 

strâmbă.//Dar orișicând el alta nu așteaptă/ Decât ca ţie, suflete, să-ţi 

placă,/ Tu să-l aprobi cu gura înţeleaptă”. Îndrăgostitul dorește să 

părăsească realitatea imediată, fenomenală, și să iasă în zona lumii 

ideilor, numenală. Folosirea verbului „a stăpâni” în construcţia „Ș-astfel 

pe mine el mă stăpânește” se pliază conceptului socratic de daimon, acea 

forţă creatoare care își va bântui „alesul” până acesta va reuși să o 

elibereze prin cea mai pură formă de expresie artistică. 

Altă opoziţie care stă la baza creaţiei artistice este cea dintre 

frumuseţea statuară, fixă pe care iubita o deţine și tulburarea pe care 

aceasta o trezește: de la „Frumosul chip în voluptos repaos” la „Că de-al 

tău farmec ritmul său foiește”. Poate aici se află cheia interpretării acestui 

discurs poetic – frumuseţea și iubirea sunt salvate de la condiţia umană de 

a fi trecătoare prin cântecul care „Adună-n versuri ale mele zile”. 

Purtat de farmecul liric, poetul se rătăcește însă în cuvinte: „Ș-

acuma-l vezi, cu-a lor ademenire/ L-au dus pe alături dulcile terţine”. O 

variantă a acestui poem poartă titlul Terţine. Deși aproape identic în 

expresia și forma din incipit, aici stăpânul artistului nu mai este forma de 

artă, ci muza sa: „Stăpână ești pe gându-mi și suflarea-mi/ Și-acesta cânt, 

ce gat-acum vedemu-l,/ Tu poţi să-l ţii și numai tu să-l sfaremi”. Se pierde 
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și rima inedită din secvenţa: „Nu crede tu că sunt cuiva èmul [...]/ Ici în 

terţine suspinând, vedemu-l”. Încheierea diferenţiază însă aceste două 

variante. Cântecul pune stăpânire pe îndrăgostit în Tu mă privești cu 

marii ochi... luându-i gândirea și organizând-o în strofe, iar cântecul se va 

oferi pe sine: „Ș-astfel pe mine el mă stăpânește.../ Adună-n versuri ale 

mele zile/ Și-n strofe le-a legat grădinărește.//În poala ta zvârlind aceste 

file” . În Terţine, îndrăgostitul o măgulește pe iubită având în vedere ca 

ea să-i accepte poemul și să fie îngăduitoare cu această formă de expresie 

a sentimentelor sale: „De-ngădui tu ca eu să-nchin poemul,/ Precum viaţa 

mea ţi-am închinat-o,/ Dispreţui hula orișicărui èmul:// Primește-l dar c-

un zâmbet – adorato!”. Alt poem, Catrene, păstrează același scenariu în 

care temei erotice îi este conjugată cea a artei poetice: „Eu sunt 

trubadurul. Lira/ Este sufletul din tine,/ Am să cânt din al tău suflet/ Să 

fac lumea să suspine”. 

Marmura străvezie 

Marmura, element static, corespunde ocularului poetic care 

înregistrează nu doar detaliile, ci și senzaţiile provocate de acestea: „O 

dată te văzusem/ Ș-am stat înmărmurit” (O dată te văzusem). Expresie a 

frumuseţii antice, ideale, încremenite în timp, marmura apare pentru a 

caracteriza iubita inaccesibilă prin aparenta sa absenţă din viaţă: „Pe un 

mur înalt și rece de o marmură curată,/ Albă ca zăpada iernei, lucie ca 

apa lină,/ Se răsfrânge ca-n oglindă a copilei umbră plină” (Înger și 

demon). În erotica eminesciană, chipul celei iubite păstrează o paloare 

cadaverică ce o distinge de ceilalţi oameni, conferindu-i individualitate în 

gândirea poetică: „Răsai ca marmura în loc -/ S-atârnă sufletu-mi de 

ochii/ Cei plini de lacrimi și noroc‖ (Atât de fragedă). Materie dură, 

marmura este semnul a ceea ce rezistă în timp, căci „a vedea aerul 

solidificat până la consistenţa minerală a marmurei, iar lumina translucidă 

conferindu-i luciul oglinzii, înseamnă a transforma aerul în piatră” 

(Tacciu, 1979: 56). 

Dar chipurile conturate în discursul poetic pot fi și străvezii, 

adeseori comparate cu ceara: „Iar faţa ta e străvezie/ Ca suprafaţa albei 

ceri” (Iar faţa ta e străvezie), „Iar umbra feţei străvezii/ E albă ca de 

ceară” (Luceafărul), „Și faţa străvezie ca faţa albei ceri” (Din valurile 

vremii). Aceste structuri sugerează lipsa de materialitate, inconsistenţa, 

precum și moartea inevitabilă. Ceara solidă este străvezie, transparentă, 
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și, în stare de ardere, se topește până se consumă. Simbol al tranziţiei 

până la disoluţie, cu profunde conotaţii din sfera morţii, chipul în nuanţe 

străvezii prevestește încheierea timpului. 

Contrastul se naște așadar din alăturarea acestor termeni, aparent 

incompatibili, marmura – cea care durează și nu este supusă legii 

timpului, și străveziul – lipsit de consistenţă, greu de văzut și predispus la 

dispariţie totală. Discursul eminescian înregistrează aceste valenţe și le 

transmite într-o manieră care traversează graniţa perceptibilului. 
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Anul II, Iași 

Per speculum at in aenigmate. Metamorfozele privirii în 

proza eminesciană 

„Per speculum at in aenigmate”desemnează maniera umană de a 

percepe realitatea în mod empiric și, în același timp, nedeslușit și 

nesatisfăcător. Fiinţa umană se limitează la a cunoaște prin intermediul 

celor sensibile și, în acest sens, oglinda apare ca simbol complementar 

organului vizual. Pornind de la aceste idei, voi valorifica metamorfozele 

privirii în proza eminesciană, mai cu seamă în textele Sărmanul Dionis, 

Umbra mea și Cezara. Integrând sensul biblic al formulei cu cel de 

metamorfoză, îmi enunţ totodată premisa, „Acum, vedem ca într-o 

oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, 

cunosc în parte; dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu 

cunoscut pe deplin” (1 Corinteni 13: 12). 

Ierarhizarea simţurilor este, în definitiv, o problemă ontologică. 

Opţiunea pentru un simţ reflectă raportul dintre eu și lume. Văzul este, 

dintre toate, „cel mai apropiat de gândire și cel mai îndepărtat de obiectul 

său” (Petrescu, 1998: 195). Având în vedere două mentalităţi și spaţii 

diferite, Occidentul și Orientul pledează pentru simţuri diferite, pentru 

văz, respectiv pentru gust. Prin opoziţie, simţul gustativ presupune 

alterarea, încorporarea obiectului de către subiect, iar această cunoaștere 

dezvoltă o dimensiune gnoseologică și una distructivă în planul 

identităţii. Văzul presupune o cunoaștere contemplativă întemeiată pe o 

opoziţie între subiect și obiect, în timp ce gustul determină o cunoaștere 

participativă.  

La graniţa dintre văz și gust se situează viziunea ca forma 

superioară a văzului, susţinând cunoașterea nemediată. Trecerea de la 

vedere la viziune are loc prin gestul simbolic de închidere a ochilor și prin 

derularea visului în sine, prin intermediul căruia ieșim din dimensiunea 

concretă, palpabilă a existenţei noastre și care facilitează recuperarea 

paradisului pierdut. Victor Hugo considera că „Profunda și întunecata 

oglindă e adâncul omului[...] întrezărim aici undeva [...] întreaga 

imensitate a lumii”. Pentru a justifica această tranziţie senzorială, e 
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necesar să precizez faptul că cele nevăzute sunt de neînţeles și de 

neconceput pentru mintea umană.  

Astfel, somnul e un „început de extincţie a cunoștinţei”, „început 

de existenţă întoarsă în interior” (Călinescu, 1976: 173), iar visul 

reprezintă o experienţă „pătrunsă de euforie sensorială” (Ibidem: 181), o 

pogorâre în eul cel mai obscur, cu scopul de a cunoaște esenţa lumii 

(Mincu, 2000: 77). Încastrarea și dedublarea sunt manifestări 

fundamentale de a stăpâni metamorfoza prin tentativele de operare asupra 

substanţei timpului (Durand,1977: 348). De aceea, prin închiderea ochilor 

și deschiderea lor în interior, intrăm în adevărata materie a sinelui, nu 

înainte de a ne desprinde de propriul trup și de a sfida rigorile temporale 

și spaţiale, care, de altfel, ne limitează. Potrivit Ilinei Gregori, Eminescu 

„experimentează o modalitate narativă insolită - un onirism ireductibil la 

logica nuvelistică și fundamentul ei estetic, realismul de tip naturalist-

mimetic”.  

Sărmanul Dionis, Umbra mea și Cezara surprind tema romantică 

a dublului,care este o veritabilă dezbatere pe tema  cunoașterii mediate în 

raport cu cea nemijlocită și care surprinde în desăvârșirea lui procesul de 

metamorfoză a privirii. Ilina Gregori susţine că ,,lui Eminescu, pierderea 

parţială a identităţii nu-i apare ca o sumbră alienare, ci ca o descriere a 

conștiinţei [...] spre un orizont care o depășește”, iar „eul adevărat, mereu 

altul, și, totuși, mereu același, despre visul adevărat și nu despre simplele 

vise” cer un limbaj nou, demne de viziunea metafizică în cauză” (Gregori, 

2008: 125, 90). Pe de o parte, dedublarea implică o obsesie a identităţii, 

de aducere a eului în lumina individualităţii (Angelescu, 1985: 129), pe 

de altă parte, protagoniștii celor trei texte nu au o conștiinţă tare a 

personalităţii, fapt care ilustrează o mentalitate autohtonă. Prin nevoia de 

dedublare, se recunoaște, în mod discret, preferinţa pentru colectivitate 

(Călinescu, 1976).Cu atât mai mult, în procesul amplu al cunoașterii, 

după cum afirmă și Iulian Costache, masca și sosia, ca duplicate, oferă 

imaginea unei pendulări a identităţii între două ipostaze ale sinelui, „între 

un «EU este un altul» și respectiv un «EU sunt cel ce sunt»”. Existenţa 

ambelor ipostaze atrage sublimarea sinelui, recâștigarea concomitentă pe 

mai multe planuri (Costache, 2008: 227). Mascarea e intenţia clară a unei 

dedublări, pe când dezvăluirea sosiei e, mai curând, divulgarea unei 

asimilări, schiţându-se, astfel, procesul general al metamorfozei (Ibidem). 

Sărmanul Dionis cuprinde tema identităţii în archaeus a indivizilor și 
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natura lor dublă, fie ea finită sau infinită, fapt declarat și de Ilina Gregori. 

Incipitul ex abrupto din Sărmanul Dionis ilustrează dezbaterea pe tema 

cunoașterii. „...și tot astfel, dacă închid un ochi, văd mâna mea mai mică 

decât cu amândoi. De aș avea trei ochi, aș vedea-o și mai mare, și cu cât 

mai mulţi ochi aș avea, cu atâta lucrurile toate dimprejurul meu ar părea 

mai mari” (Eminescu, 2014: 90). Ba mai mult decât atât, meditaţia 

surprinde, în opoziţie cu vederea, și problema cunoașterii metafizice, 

nemijlocite: „cât de mari sunt ele absolut?” (Ibidem). Chiar și Ieronim, 

iniţial are „o inimă și o minte ciudată. Nimic nu pătrunde în ele 

nemijlocit” (Ibidem: 161), iar ochii lui, „atât de clari, [...], nu pot 

cuprinde nimic deodată”. (Ibidem: 162). Urmând ordinea logică a 

lucrurilor se exprimă pledoaria pentru viziune obţinută pe calea visului, 

detașarea de strictele coordonate spaţio-temporale și dorinţa de 

reintegrare în totul absolut după cum urmează: „În faptă, lumea-i visul 

sufletului nostru. Nu există nici timp, nici spaţiu - ele sunt numai în 

sufletul nostru. Trecut și viitor e în sufletul meu, ca pădurea într-un 

sâmbure de ghindă, și infinitul asemenea[...]” (Ibidem: 91), „Iată viaţa 

visurilor noastre” (Ibidem: 219), „Viaţa internă a istoriei”, care „e 

instinctivă” (Ibidem: 152). 

Întrevederea cu divinitatea e o experienţă de care se bucură doar 

cei aleși, și nici atunci în forma sa plenară, pentru că oamenii nu pot 

recepta absolutul. Viziunea, visul vieţii, este, așadar, singura formă de 

speculaţie superioară accesibilă omului, adică stadiul originar al existenţei 

(Mincu, 1985: 78). Sărmanul Dionis este o artă poetică. Similar cazului 

din Odin și poetul, condiţia lui Dionis de bard și cea de călugăr a lui Dan 

îi asigură accesul la paradis. Zborul oniric în sine e o libertate, un 

privilegiu de care se bucură cel pur, cel ales. Închiderea ochilor poate 

reprezenta, la o scară mai mică jertfirea ochilor, asemeni lui Odin. Prin 

dobândirea unei astfel de capacităţi vizuale de natură magică, are loc o 

răsturnare a valorilor, deoarece, în urma ofrandei aduse, simţul se 

sublimează şi viziunea înlocuieşte vederea propriu-zisă. În mod similar, 

Ieronim și Euthanasius sunt artiști și foști călugări. Desenarea Cezarei e o 

primă formă de metamorfozare și sublimare a ei prin catharsis. În 

ansamblu, viziunea devine exprimarea dorinţei de integrare în 

macrocosmos a unui eu care trăiește un sentiment de claustrofobie 

telurică și cognitivă. 
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Sufletul se transmite de la părinţi la copii, nu prin dublul 

reprezentat de umbră, a cărei prezenţă sesizată în mod asincronic precedă 

moartea şi e o ipostază a îngerului morţii. Dan ajunge să dialogheze cu 

umbra lui, care, la fel ca Ruben, îi sugerează schimbul de identitate, 

convingându-l să plece într-o călătorie selenară alături de fiinţa pe care o 

iubeşte. În timpul discursului său, umbra îl minte, susţinând că e singura 

care l-a însoţit de-a lungul timpului în călătoriile sale. Dan singur constată 

incapacitatea lui de a se despărţi de Maria: „Din rugile mele am lăsat-o 

vreodată pe ea? Din gândirea mea a lipsit ea? Maria? O,nu! De câte ori 

am dorit vo putere extraordinară, numai pentru ea am dori”. 

Mariei, la propunerea lui Dan de a pleca în lună, i se desprinde 

umbra de trup, „şi se înalţă pe-o rază de lună spre a cădea pe pat” înainte 

de a consimţi. Prin faptul că „Visau amândoi acelaşi vis”, Maria devine 

dublul lui Dan şi amândoi pornesc în căutarea paradisului pierdut, pentru 

a-l recupera prin dragoste şi viziune. În Umbra mea, numele fetei e Onde, 

o altă ipostază fizică a femeii-înger. Cu toate acestea, numele ei se 

explică prin faptul că nu mai e sacralizată, neîndeplinind același rol 

salvator ca Maria. Cezara, în schimb, îndeplinește alt profil cromatic, 

reprezentând mai degrabă ipostaza demonică a femeii, având ochi „de-un 

albastru întuneric” sau de un „întunecos și demonic albastru”. Zugrăvirea 

chipurilor cuplului se bazează pe principiul coincidentia oppositorum, 

imaginii femeii angelice corespunzându-i imaginea tânărului demonic sau 

viceversa, detaliu care precedă unificarea contrariilor și, deci, instaurarea 

armoniei prin anunţarea completului, al întregului. Judecând și din 

perspectiva cromatică a trăsăturilor, însuși dualismul întuneric-lumină 

simbolizează cosmosul întreg, depășirea haosului și instaurarea armoniei  

(Vanhese, 2014: 20). Schimbul de roluri în cadrul cuplului reprezintă un 

joc de identităţi și, în același timp, dimensiunea decadentă a legăturii 

erotice. 

La fel cum în grădina Edenului, lui Adam si Evei le este interzis 

să mănânce din pomul cunoaşterii, lui Dan şi Mariei le este interzisă 

trecerea printr-o poartă: „Deasupra ei, în triunghi, era un ochi de foc, 

deasupra ochiului un proverb cu literele strâmbe ale întunecatei Arabii. 

Era doma lui Dumnezeu. Proverbul, o enigmă chiar pentru îngeri”. Dan 

şi Maria văd divinitatea redusă la simbolul ochiului înscris în triunghi. G. 

Călinescu afirma că, în cheie onirică, doma reprezintă „aspiraţia către 

marele Eden, Nirvana, reîntoarcerea în cosmicul uter” (Călinescu,1976: 
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191). Răspunsul la întrebarea pe care şi-o pune Ruben şi pe care acesta îl 

îndeamnă pe Dan să-l găsească se află, după cum îi specifică şi umbra, în 

gândirea lui Zoroastru, un alt dublu al lui Dan-Dionis, prin care se 

argumentează pasajul din Cezara conform căruia Cinis et umbra sumus. 

Căutarea dezlegării misterului în cartea lui Zoroastru echivalează cu 

ispitirea lui Dan şi încercarea de suprapunere a eului cu divinitatea se 

califică drept păcat originar, similară greşelii lui Lucifer de a se considera 

divinitatea absolută. Impertinenţa de a voi să vadă faţa lui Dumnezeu 

anunţă damnarea. Rostirea întreruptă a frazei-sentinţă de către Dan 

precedă căderea, alungarea din spaţiul paradisiac. Ceea ce îl salvează pe 

Dan de la o moarte metafizică este un dublu caz de vinculum vinculorum, 

care, așa cum susţine Ioan Petru Culianu, este legătura care se stabilește 

prin intermediul privirii. Dragostea divină şi dragostea Mariei asigură 

mântuirea lui Dan, şi, implicit, căderea în spaţiul terestru. Versetele 4: 33, 

„A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu 

vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu?” şi  4: 

35, „Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai 

Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El”, din 

Deuteronom vin mai degrabă ca o explicaţie la ceremonialul căderii 

perechii Dan-Maria. În dimensiunea terestră, trezindu-se din vis, Dan 

devine Dionis, care o vede la fereastra casei de vizavi pe Maria, aceeaşi 

fată cu ochi albaştri, şi îi scrie o scrisoare, pe care o încheie formulând 

„Mario! ... aşa-i că astfel te cheamă! nu se poate să te cheme altfel...tu!... 

nu-ţi pot zice altfel...Adio! Adio!”. 

Metamorfoza privirii constă în procesul de sublimare cromatică a 

ochilor lui Dionis. Înfăţişarea lui Dionis este, cu excepţia unui singur 

detaliu, o replică fidelă a tatălui său, care era un „copil ca de vro 

optsprezece ani, cu păr negru şi lung, cu buzele subţiri şi roze, cu faţa 

fină şi albă ca tăiată-n marmură şi cu nişte ochi albaştri mari sub mari 

sprâncene şi gene lungi şi negre”. „Mumă-sa, o femeie palidă, naltă, 

blondă, cu ochii negri [...]”. Dionis, „afară de ochii negri, care erau ai 

ei, era el întreg, el, copilul din portret”. La întoarcerea pe pământ, 

„umbra lui proprie stătea dreaptă în perete, parcă surâdea şi - ciudat!- 

avea ochi albaştri”. Prin urmare, în urma călătoriei lui Dan împreună cu 

Maria, culminând cu salvarea lor de la moartea metafizică, ei devin un 

dublet organic, şi-atunci, Dan-Dionis împrumută anumite caracteristici de 

corporalitate de la salvatoarea sa. Mai cu seamă, la fel cum Eva 
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împrumuta o coastă de la Adam, în cazul lui Dionis are loc metamorfoza 

privirii, care e, pe de o parte, un însemn al aderării lui la dubletul în sine, 

ca o formă superioară de existenţă, şi, pe de altă parte, un simbol al 

parcurgerii drumului iniţiatic împreună cu Maria, reuşind în acest fel să 

cunoască amândoi nemediat. Faptul că pe mama lui o chema tot Maria, 

urmat de lipsa portretului tatălui său, dar şi a mamei sale, nu 

demonstrează nimic altceva decât că Dionis, renăscut, este, în esenţă, tatăl 

său, iar Maria e totodată mama sa din viaţa trecută şi fiinţa iubită din viaţa 

aceasta. Lui Dionis „[...] însuşi nici nu-i trecea prin minte că pe el l-ar fi 

putut iubi cineva - pe el nu-l iubise nimeni în afară de mumă-sa [...]”. 

Iscălirea scrisorii pentru Maria dovedeşte încă o dată acest lucru. Dionis 

nu îi ştie numele, dar i-l intuieşte. Implicaţiile biblice ale numelui ei îi 

dezvăluie natura de înger păzitor, de însufleţitoare a sufletului, la fel cum 

în iubirea romantică, femeia îndeplineşte rolul de dublu al eroului. Astfel, 

Maria devine jumătatea angelică a sinelui, pe când cealaltă jumătate, cea 

demonică e întrupată de umbră. Nici tatăl lui Dionis nu-şi dezvăluie 

numele celorlalţi: „Misterios, fără să spuie cuiva secretul numelui lui, el 

şedea în casa preotului bătrân a cărui fiică era Maria”. Ascunderea 

identităţilor are, deci, rolul de a asigura perpetuarea poveştii în mod 

neperturbat de posibilele consecinţe ale divulgării numelor. Cu alte 

cuvinte, Dan-Dionis şi Maria retrăiesc povestea de dragoste a părinţilor 

lui. Dialogul, sau mai bine zis, monologul pe care Dionis îl poartă cu 

portretul tatălui său e doar o formă de înstrăinare a lui faţă de el însuși, 

similar momentului de reîntâlnire paralizantă cu sinele din poemul Vis, 

ajungându-se la distincţia dintre eul empiric şi eul impersonal (Petrescu, 

2005: 65). 

În cazul Cezarei, intervine un conflict între percepţiile lui Ieronim, 

respectiv ale Cezarei. Problema poate fi redusă la opoziţia cuplului 

Adam-Eva care simbolizează inocenţa, idila și dragostea primitivă, adică 

forma absolută de vinculum vinculorum (Culianu, 1994: 141-142) și 

cuplul Adonis-Venus, un caz de vinculum cupidinis, care vine din sfera 

terestrului, a carnalului și, deci, a efemerului, aspect pe care Ieronim îl va 

sancţiona și îl va schimba în final. De aceea, în prima parte a textului, 

privirea este prezentată în natura ei contemplativă, deseori manifestată de 

Cezara, o privire-dorinţă, uneori a voluptăţii care e o formă de a vedea 

orientată spre gust, spre îngurgitare. Marea, care favorizează accesul în 

spaţiul sacru al insulei pe calea somnului, e înghiţitoarea supremă, 
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primordială, feminizarea abisului” (Durand, 1977: 278). Dacă Sărmanul 

Dionis și Umbra mea surprind o înălţare, aici e, mai degrabă, valorificată 

o cădere în spaţiul marin, oglindă a spaţiului celest. 

Într-o primă situaţie de metamorfoză prin gestul privirii, 

comportamental vorbind, Cezara trece de la ipostaza de Venus, la 

ipostaza de Eva, prin forţa purificării dragostei și a privirii, a mănăstirii și 

a mării, „Ea nu mai era aceeași. Din tremurătoare deveni lină - acuma-l 

iubea”, apoi îi vine să plângă, apoi își închide ochii, gest de marcare a 

apogeului trăirii senzoriale. Sălbăticia, amorul întunecos și dorinţa din 

privirea ei sunt metamorfozate în limpezime, liniște și melancolie. 

Celălalt moment de metamorfoză presupune schimbul simbolic de ochi, 

mai precis, de percepţii asupra lumii, încercarea ipostazei celuilalt, 

schimbul de roluri care echivalează cu o restructurare a relaţiei eu-

univers, „Dac-ai avea pentr-un moment ochii mei, ce altfel ţi s-ar arăta 

această lume în care tu cauţi și speri a găsi ce nu-i în ea - fericirea”. În 

această manieră, Ieronim îi propune Cezarei căutarea unei fericiri mai 

înalte, unei fericiri din alte sfere. El neagă iubirea terestră, care ar fi 

„Plăcerea dobitocească, reproducerea în mușinoiul pământului de viermi 

noi  cu aceleași murdare dorinţe în piept [...]” și speră la una superioară. 

Toate aceste experienţe sunt imposibil de realizat în lipsa viziunii, 

în lipsa visului, pe care Ion Negoiţescu îl consideră „o altă trezire, mai 

grea, mai originară, în care sufletul îşi recâştigă unanima substanţă” 

(apud Petrescu, 2005: 125). Gîndirea din vis e consubstanţială celei 

divine, aşa cum declară şi Ruben că, prin viziune, „capeţi chiar o bucată 

din atotputernicia lui Dumnezeu”. Ascensiunea lui Dan e condiţionată de 

o moarte rituală, redusă la gestul simbolic de orbire, de închidere a 

ochilor, de renunţare la capacitatea de cunoaştere. În mod simetric, 

decăderea cere şi ea o moarte simbolică, reprezentată de regresul în 

planul terestru, când organul de simţ se sublimează prin procesul de 

metamorfoză. Damnarea lui Dan-Dionis are loc deoarece prin 

experimentarea identităţii divinităţii se încalcă regulile care menţin 

armonia cosmică. Prin negarea ordinii fireşti a lucrurilor, Dan-Dionis 

riscă să reinstaureze haosul cosmic, motiv pentru care şi este pedepsit. 

Greşeala sa nu atinge proporţiile păcatului luciferic deoarece, prin 

contrast cu acesta, Dan iubeşte şi pe altcineva decât pe sine, şi atunci 

impasul metafizic de confundare a sinelui cu divinitatea e rezolvat mai 

degrabă prin analogie cu situaţia lui Adam şi a Evei. Dan-Dionis poate 
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sfida rigorile temporale şi spaţiale, dar nu poate sfida timpul în sine, 

timpul conceptual. La fel cum îi spune şi Ruben, „omul cuprinde un loc în 

vreme. Dumnezeu e vremea însăşi [...]”. 

Prin urmare, călătoria iniţiatică a lui Dan-Dionis, iniţial percepută 

ca o desprindere de realitatea nefavorabilă şi opţiunea mistică pentru un 

spaţiu sacru, un univers compensatoriu, e, în realitate, tentativa lui de a 

recuceri spaţiul edenic, un regres în absolut. Spaţiul ales, cel selenar, 

capătă anumite valenţe care se datorează formei. La fel ca ochiul, luna, 

având formă sferică simbolizează centrul perfect pentru reveria 

geometrică, pentru intimitate. Mai mult decât atât, spaţiul sacru duce cu 

gândul la repetiţia faptelor primordiale. Prin reducere la formulă umană a 

aceleiaşi idei, spaţiul selenar, prezentat ca spaţiu paradisiac, dar și spaţiul 

încastrat al insulei surprind dorinţa de refugiu în spaţiul intrauterin, un 

regressus ad uterum. În mod firesc, un asemenea regres precedă o 

naştere, una simbolică, prin intermediul căreia, fiinţa Dan-Dionis se 

sublimează. Naşterea-renaştere e marcată de prezenţa permanentă a 

Mariei ca parte integrată şi salvatoare a sinelui sau de recurenţa mării. 

Deşi în acest spaţiu, divinitatea se află mai degrabă în ipostaza unui deus 

absconditus, ceea ce e important într-adevăr este că, prin viziunea oferită 

de vis, mai ales a visului în doi, fără de care Dan-Dionis ar fi fost pierdut, 

cuplul Dan-Maria ajung la invidiabilul stadiu de a cunoaşte nemijlocit, de 

a nu mai vedea „printr-o oglindă, în chip întunecos”, ci de a-l privi pe 

Dumnezeu „faţă în faţă”. Deşi sunt doar două fiinţe umane, prin condiţia 

superioară a lui Dan, călugăr, şi Dionis, bard, Dan-Dionis, împreună cu 

Maria, se instituie în spaţiul sacru şi aderă la divinitate, nemaicunoscând 

„în parte”, ci dezvoltând capacitatea de a cunoaşte „pe deplin”, aşa cum, 

atât Dumnezeu, cât şi Maria îl cunosc pe deplin. Revederea lui Ieronim cu 

Cezara, în spaţiul sacru, în goliciunea primordială a inocenţei, este 

marcată de un ceremonial al privirii și recunoașterii celuilalt și, implicit, a 

sinelui, act simbolic de contopire și asimilare a dublului în urma 

experienţei cognitive superioare. 

În concluzie, metamorfozele privirii însumează, implicit, o serie 

de metamorfoze ale sinelui prin intermediul dublului. Iubirea, 

contemplarea faţă de dublu, este  redirecţionată către sine, către eul 

complet, și s-ar putea reduce la o modalitate narcisiacă de a cunoaște, 

concomitent, prin mai multe căi, asigurate de măști și sosii rezultate în 

urma frângerii sinelui. În consecinţă, așa cum susţinea și Ilina Gregori, 
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privirea în oglindă anunţă geneza dublului, generând în acest sens o nouă 

metafizică prin intermediul metamorfozelor privirii. 

BIBLIOGRAFIE 

Silviu Anghelescu, 1985, Portretul literar, Editura Univers, București 

Biblia, 1998, traducerea Cornilescu, Organizatia Christian Aid Ministries, 

S.UA. 

Dumitru Caracostea, 1975, Studii eminesciene, Editura Minerva, 

București. 

G. Călinescu, 1976, Opera lui Mihai Eminescu, vol. II, Editura Minerva, 

București. 

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, 1995, Dicţionar de simboluri, vol. II, 

Editura Artemis, București. 

Iulian Costache, 2008, Eminescu. Negocierea unei imagini, Editura 

Cartea Românească, București. 

Ioan Petru Culianu, 1994, Eros și magie în Renaștere 1484, Editura 

Nemira, București. 

Ioan Petru Culianu, 2000, Studii românești, vol. I, Editura Nemira, 

București. 

Gilbert Durand, 1977, Structurile antropologice ale imaginarului, Editura 

Univers, București. 

Mircea Eliade, 2004, Insula lui Euthanasius, Editura Humanitas, 

București. 

Mircea Eliade, 1995, Mefistofel și androginul, Editura Humanitas, 

București. 

Mihai Eminescu, 2014, Basme și nuvele, București, Editura Pescăruș 

Ilina Gregori, 2008, Știm noi cine a fost Eminescu?, Editura Art, 

București. 

Marin Mincu, 2000, Paradigma eminesciană, Editura Pontica, Constanţa 

Ioana Em. Petrescu, 1998, Eminescu și mutaţiile poeziei românești, 

Editura Viitorul românesc, București. 

Ioana Em. Petrescu, 2005, Modele cosmologice și viziune poetică, Editura 

Paralela 45, Pitești. 

Otto Rank, 1997, Dublul. Don Juan, Institutul European Iași 

Gisèle Vanhese, 2014, „Luceafărul‖ de Mihai Eminescu. Portretul unei 

zeităţi întunecate, Editura Timpul, Iași. 



 

 



 

47 

SNEJANA UNG 

Anul II, Timișoara 

 

Chipurile identităţii 

„Cine sunt eu?” (Eminescu, 1987: 225) e întrebarea căreia 

Eminescu îi caută răspunsul în multe din textele sale. Ea apare și în 

Archaeus și Avatarii faraonului Tlà, generând o adevărată 

problematizare a identităţii. Pornind de aici, vom urmări în lucrarea de 

faţă să evidenţiem prin relaţionarea textelor eminesciene cu o serie de 

observaţii critice și filozofice faptul că identitatea nu e reductibilă la ea 

însăși, putându-se reactualiza în diverse chipuri.  

Regăsindu-se deopotrivă în Archaeus și Avatarii..., problema 

identităţii funcţionează ca un liant, determinându-i pe critici să-și 

fundamenteze demersurile pe ideea unei osmoze între cele două 

manuscrise. Astfel, spun exegeţii, Archaeus concentrează teoretizarea 

conceptelor de „archaeu”, respectiv „migraţie a sufletului”, teoretizare ce 

își va găsi demonstraţia în Avatarii.... Însă, problema multiplicităţii 

identităţii, rezultată din ceea ce am numit „migraţie a sufletului”, este 

dublată de o alta, a cărei rezolvare se cere formulată: ce este identitatea? 

După cum se știe, principiul identităţii e formulat astfel: A=A, 

ceea ce înseamnă, spune Heidegger, că „A este A, adică fiecare A este el 

însuși același” (Heidegger, 1991: 9). Dar odată cu idealismul speculativ, 

nu mai e suficient ca A să fie el însuși același, ci trebuie să fie „cu” el 

însuși același, producându-se astfel o mijlocire: „unirea (Einung) într-o 

unitate (Einheit)” (Ibidem: 10), adică o coapartenenţă a omului cu fiinţa. 

Mergând mai departe, e necesar să arătăm că momentul în care omul și 

fiinţa se potrivesc reciproc e acela al dobândirii-conferirii Propriului, acel 

„das Ereignis”, moment în care „om și fiinţă ajung fiecare în esenţa 

celuilalt, își dobândesc fiinţarea esenţială” (Ibidem: 17). Odată stabilit 

acest fapt, nu ne rămâne decât să remarcăm un ultim aspect, anume că 

identitatea aparţine fiinţei, fiind o trăsătură a ei. Avem astfel răspunsul la 

întrebarea „ce e identitatea?”. De aici derivă însă o altă întrebare, 

necesară demersului de faţă: cum este ea?. Pornind de la observaţiile că 

identitatea e o trăsătură a fiinţei și că fiinţa e prezentă în om, deducem că 
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identitatea e specifică omului. Mai mult, uzând în continuare de o 

exprimare silogistică, vom porni de la ideea heideggeriană conform căreia 

„fiecărei realităţi existente ca atare îi aparţine identitatea” (Ibidem: 10). 

Astfel, fiecare om, fiind o realitate existentă, are propria-i identitate, de 

aici rezultând că identitatea se prezintă în diverse chipuri. Că lucrurile 

stau întocmai o vom vedea în cele ce urmează. 

Folosind o terminologie diferită, Eminescu expune în Archaeus și 

Avatarii... tocmai această idee a îngemănării omului cu fiinţa. Spre 

deosebire însă de Heidegger, în al cărui principiu relaţionarea dintre om și 

fiinţă este una echilibrată, la Eminescu se întâlnește o ierarhizare a 

conceptelor, interdependenţa acestora fiind mai degrabă o dependenţă a 

omului de fiinţă. În fond, acest aspect nu e altceva decât rezultatul 

manierei în care ideile eminesciene sunt exprimate. Aici nu avem o 

expunere făţișă, ca în cazul lui Heidegger, ci o expunere prin intermediul 

ficţiunii.  

Terminologia filozofică este, la rându-i, substituită de un limbaj 

poetic ce lasă să se întrevadă în formularea teoriei archaeului amprentele 

dezechilibrării raportului om-fiinţă. În acest sens, trebuie amintită replica 

pe care Isis i-o dă regelui Tlà: „Pulbere? Răspunse un glas din oglindă cu 

o rece și cruntă espresie de ironie... pulbere?... te-nșeli... ce ești tu, rege 

Tlà? Un nume ești... o umbră! Ce numești tu pulbere? Pulberea e ceva ce 

esistă întotdeauna... tu nu ești decât o formă pin care pulberea trece” 

(Eminescu, 1987: 219). Ideea ce se întrezărește în spatele „reproșului” 

este aidoma celei expuse de Heidegger. Totodată, o variantă atenuată a ei 

se găsește în textul-preambul Archaeus, Eminescu evidenţiind aici faptul 

că archaeul „e unul și același punctum saliens care apare în mii de 

oameni, dizbrăcat de timp și spaţiu, întreg și nedespărţit, mișcă cojile, le 

mână una-nspre alta, le părăsește, formează altele nouă, pe când carnea 

zugrăviturelor sale apare ca o materie, ca un Ahasver al formelor, care 

face o călătorie ce pare vecinică” (Ibidem: 216). În esenţă, așa cum 

semnalează tradiţia critică, archaeul e principiul identităţii, prototipul 

omului privit ca individ. Ne aflăm așadar încă în punctul în care 

identitatea ni se înfăţișează nedespicată, diviziunea acesteia fiind posibilă 

numai odată cu ceea ce Eugen Simion numește „ideea întrupărilor 

succesive ale eului metafizic” (Simion, 1964: 95). 

Însă desprinderea avatarurilor din prototip nu este una ex abrupto, 

ci este marcată printr-o serie de anticipări. Raportându-ne la Avatarii..., 
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sesizăm că reîncarnările faraonului Tlà sunt prevestite printr-un soi de 

divinaţie, regelui arătându-i-se astfel chipurile pe care sufletul lui le va 

purta în timp. Ba mai mult, „avatarurile se produc nu numai în cadrul 

arhetipului, ci și pe scara lumii naturale, în sfera regnurilor” (Ibidem: 

164), aspect reliefat atât în plan oniric, mai precis în visul lui Baltazar, cât 

și în plan real, prin ilustrarea pe o tablă neagră a simbiozei dintre mineral, 

animal și om. Pornind de aici, identitatea începe nu doar să se dividă, ci, 

am putea spune, să se metamorfozeze. În fond, în acest punct, identitatea 

se află într-o ipostază funambulescă, putând plonja cu ușurinţă deopotrivă 

înspre și dinspre prototip și avatar. Ceea ce generează această precaritate 

a stabilităţii este visul, el determinând raportarea la identitate ca la un 

Ianus bifrons. Pe de o parte, oniricul, lipsit fiind de timp, le permite 

avatarilor să surprindă o reminiscenţă a originarului, adică o formă fixă a 

fiinţei, iar, pe de altă parte, le deschide un orizont în care corpul „poate 

lua orce formă din lume” (Eminescu, 1987: 223). Jonglarea cu aceste 

două posibilităţi are la rându-i două efecte: întâi de toate, debusolează 

visătorul, ca mai apoi să-i ofere sentimentul unei unităţi primordiale. 

Astfel, revenirea la starea de veghe coincide cu asumarea unei identităţi 

proprii, diferite de cea originară.  

Trecând și de ipostaza intermediară, identitatea începe tot mai 

mult să se individualizeze în funcţie de avatar. Cu toate acestea, 

consideraţia lui Călinescu că tema Avatarilor... e metempsihoza 

(Călinescu, 1979: 23) reduce posibilitatea ca, prin pieire și renaștere, eul 

metafizic să devină cu totul altul. Ne trezim astfel nevoiţi să răspundem 

întrebării: „Se pierde identitatea prin moarte sau nu?” (Gregori, 2008: 

167). În acest sens, urmărirea îndeaproape a avatarilor faraonului Tlà va 

scoate la lumină o serie de rupturi identitare, arătând că, în fond, deși 

archaeul e prezent în avatar, acesta din urmă, neștiind de prezenţa 

prototipului, își asumă o altă identitate. Pornind de la cazul concret al 

reîntrupării cerșetorului Baltazar în marchizul Alvarez de Bilbao, 

demersul hermeneutic călinescian reliefează tocmai această distanţare de 

arhetip: „Noul individ, Marchizul, se simte acelaș în substanţă cu bătrânul 

nebun, dar fizicește și în cuprinsul memoriei individuale e altul” 

(Călinescu, 1979: 52).  

Totodată, problema fuzionării fiinţei cu omul trebuie raportată și 

la umbră, înţelegând prin aceasta o „proiecţie a «dublului»” (Ciobanu, 

1984: 181). Privind pieirea și renașterea lui Baltazar, remarcăm că el nu 
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dobândește o identitate unică, ci devine același cu marchizul Alvarez, 

paralelism de identităţi ce se va destrăma prin lupta marchizului cu 

propria-i umbră. Identificăm astfel în acest act ideea unui „ezoterism 

feroce potrivit căreia umbra își trădează «stăpânul» până într-atât, încât 

acesta ajunge să fie ucis cu ajutorul ei de către cel de care îi este furată” 

(Ibidem).  

Referindu-ne la cele trei reîncarnări ale faraonului Tlà (cerșetorul 

Baltazar, marchizul Alvarez de Bilbao și tânărul Angelo), e necesar să 

urmărim maniera în care se produce fiecare reîncarnare. Prima migraţie a 

sufletului, cea dinspre rege înspre cerșetor, este anticipată de două ori: 

întâi în Archaeus, iar mai apoi de însuși Tlà, în momentul divinaţiei. Pe 

lângă acestea, conexiunea dintre prototip și avatar reapare în visul lui 

Baltazar, acestuia sugerându-i-se prezenţa unui archaeu în propria-i 

persoană: „Dar într-un par era o cioară, care tot striga: crrr! tlà! tlà! tlà! 

crrr!” (Eminescu, 1987: 224). Mai apoi, ipostazei de cerșetor îi succede 

cea de marchiz. Reîncarnarea presupune și aici transferarea acelei 

reminiscenţe a unei identităţi unitare și originare: „departe pare că vedea 

în noaptea plană a sufletului o antică coroană de rege” (Ibidem: 226). 

Însă, cea mai acută conștientizare a unei existenţe anterioare se resimte în 

cea de-a treia reactualizare a archaeului, aici această presimţire fiind nu 

doar intuită, ci și rostită de către Angelo: „și-mi pare c-am fost rege și c-

am avut o femeie frumoasă, ce se numea Rodope, și că acea femeie ești 

tu” (Ibidem: 240). 

Observăm așadar că archaeul nu transpare decât fulgurant în 

indivizi și că aceștia, odată căzuţi în lume, își asumă o identitate proprie, 

diferită de cea primordială. Prin urmare, existenţa oamenilor e ghidată de 

ceea ce e unic în fiecare, nu de ceea ce e comun.  

De fapt, ceea ce determină multiplicitatea identităţii este pierderea 

memoriei. Întrucât „moartea este stingerea conștiinţei numerice” 

(Eminescu, 1993: 25), schimbul de roluri prin pieire și renaștere va duce 

la o substituire totală a individualităţilor, fiecare ins devenind o entitate 

distinctă și autonomă. Astfel se prezintă în lume Baltazar, Bilbao și 

Angelo. Privite independent de existenţa archaeului, vieţile acestora nu au 

nimic în comun, apariţia inșilor în lume producându-se doar cu preţul 

unei amnezii totale a vieţilor anterioare. Referindu-se tocmai la această 

ruptură de eul originar, Ilina Gregori aduce în discuţie importanţa 

amintirii în actul recunoașterii de sine, arătând că „memoria conferă 
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trecutului o dimensiune personală: amintindu-mi lucruri de altădată, îmi 

amintesc totodată (și) de mine” (Gregori, 2008: 221). Mergând tot pe firul 

hermeneutic indicat de Gregori, observăm că, fără doar și poate, cea mai 

percutantă pierdere a memoriei este cea a „mortului-înviat” (Ibidem: 219) 

Baltazar. Spre deosebire de ceilalţi avatari, Baltazar e nevoit să pornească 

în căutarea unei identităţi, ajungând în cele din urmă să-și asume o 

autobiografie mistificată (Ibidem: 221). 

Totodată, pe lângă pierderea memoriei, la conturarea identităţilor 

variate ale avatarilor contribuie și coordonatele socialului, spaţiului și 

timpului, coordonate ce nu doar conturează, ci și etichetează individul. 

Spre exemplu, migrarea sufletului dintr-un rege egiptean într-un biet 

cerșetor nebun din Sevilla presupune cu certitudine o schimbare sau chiar 

mai multe în paradigma identităţii, făcând imposibilă o suprapunere 

identitară a celor doi. 

Ba mai mult, aplicată la evoluţia umanităţii, multiplicitatea 

identităţii e nu doar plauzibilă, ci și necesară. Apărând „ici ca rege, colo 

ca cerșitor” (Eminescu, 1987: 216), archaeul creionează, după cum spune 

Eugen Simion, motivul unui theatrum mundi (Simion, 1964: 165), 

contribuind, totodată, prin repetitivitatea pieirii și renașterii în variate 

roluri, la perenitatea existenţei umane. În acest sens, regăsirea aceleași 

identităţi atât în prototip, cât și în avatar ar exclude existenţa și evoluţia 

umanităţii.  

Prin urmare, luarea în considerare a pierderii memoriei în 

momentul migrării sufletului dinspre archaeu înspre avatar, precum și a 

durabilităţii omenirii prin existenţa unor identităţi diverse ne arată, după 

cum afirmă și Heidegger, că identitatea e o trăsătură specifică fiecărei 

realităţi fizice (Heidegger, 1991: 10). Deci fiecare om este egal numai cu 

el însuși. Echivalenţa este susţinută și de către Lucian Blaga în 

Experimentul și spiritul matematic, demers ce se fundamentează pe 

problematizarea raportului dintre logică și matematică. Aici, Blaga atrage 

atenţia asupra faptului că din punctul de vedere al logicii pure „3 este 

identic cu sine, dar cu nimic altceva” (Blaga, 1998: 147). Aplicând 

principiul de faţă la avatarii faraonului Tlà, sesizăm, așa cum am arătat și 

anterior, că avem de-a face cu mai multe identităţi.  

Așadar, urmărirea îndeaproape a raportului dintre fiinţă și om 

reflectă mai multe ipostazieri ale identităţii. Pe de o parte, raportată la 

fiinţă, identitatea ni se înfăţișează indivizibilă, în vreme ce raportată la 
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om, identitatea se multiplică, făcând să apară atâtea identităţi câţi oameni. 

Ajungem astfel în faţa unui Archaeus care nu mai e „nimic grandios 

metafizic” (Noica, 1992: 207), ci doar o posibilitate, „dar e una 

organizată. Este o structură, dacă se preferă, una care ţine și care face ca 

altceva să ţină prin ea” (Ibidem). 
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CAMELIA HREBAN 

Master II, Suceava 

Ipostaze ale Chipului  în creaţia eminesciană – destin, 

dorinţă și alteritate 

Critica literară a cunoscut mereu – de când s-a hotărât să 

însoţească literatura – tribulaţiile profunde și complexe ale oamenilor care 

își asumă o anumită ipostază de raportare la opera studiată, promulgând, 

adeseori sentenţios și definitoriu, atribute care o pot nemuri. 

Neliniștea criticilor a provenit, constant, din neputinţa lor 

intrinsecă de „a se mulţumi” cu variante de interpretare, cu păreri aleatorii 

și derizorii, menite să destabilizeze receptorul potenţial. Relaţia literatură-

critic este una sensibilă, complexă, vulnerabilă și vulnerabilizantă, 

obiectivă, dar și plină de emoţii, care se cer desluşite și definite printr-o 

temă recurentă, ca expresie a inconștientului autorului respectiv. Criticul 

a căutat, în permanenţă, motivele, resursele, tematica, limbajul și modul 

semantic, motivaţiile psihologice și sociologice ale scriitorului, căutând 

paradigma perfectă pentru relevarea „adevărului” critic. 

Tipurile de critică modernă (sociologică, psihanalitică, 

psihocritică, poststructuralistă, filozofică, stilistică, structuralistă, teoriile 

receptării, feministă, marxistă) exprimă nuanţe, ideologii, teorii, aplicaţii 

și viziuni diverse ale noii cercetări literare, în concordanţă cu 

transformările, cu permutările și cu re-definirile Sinelui în societatea 

modernă și postmodernă. 

Voi contura – în limitele experienţei și ale cunoașterii personale – 

personalitatea literară a lui Eminescu din prisma obsedantei teme Chipul, 

ilustrată nu la întreaga sa operă, care ar presupune un efort titanic, dar pe 

deplin justificat și recompensat, ci prin câteva texte pe care le-am 

considerat reprezentative: nuvela Archaeus, tablourile dramatice 

Mureșanu și Decebal, poemele Mușatin și ursitorile, Memento mori, 

Povestea magului călător în stele, Genaia, Un farmec trist şi ne’nţeles, 

cu accent mai puternic pe poemele în dublet: Gemenii și Sarmis – 

remarcabile pentru tematica aleasă pentru acest eseu, deoarece, aici, am 

putut să subscriu cel mai bine cu analiza Chipului, în sensul că atât 

Sarmis, cât și Brigbelu îmbină instanţe interioare ale poetului cu imaginea 
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mai multor fiinţe iubite, dar și temute, totodată, având originea într-o 

mitologie unică, personală.  

Am selectat câteva elemente recurente care îmi oferă o anumită 

perspectivă asupra temei Chipul. Din reţeaua foarte vastă de „metafore 

obsedante” eminesciene, am ales reţelele „glasul sângelui”, „tristeţea fără 

seamăn”, „blestematul” și „blestemul”, „străinul”, „femeia înger”-

„femeia-demon”, motivul „dublului”, „sinuciderea”, cu aplicaţie mai 

profundă asupra celor două texte eminesciene aflate în dublet – Gemenii 

și Sarmis –, dar extrapolate generic și în cazul celorlalte texte selectate, 

pentru a configura chipul eminescian la nivel de premisă a unui viitor 

studiu, mult mai elaborat și mai bine conturat. 

Pare că un „glas al sângelui”, al omului şi al Cerului, dar mai ales 

„un-nu-ştiu-ce” îl cheamă pe poet către un Chip resimţit ca „străin” de 

către Călugărul din tabloul Mureşanu. O tristeţe fără seamăn străbate 

opera eminesciană, care clama explicarea ursitei promise de către zâna 

din Muşatin şi ursitorile. Mama, neînţeleaptă, cere, în mod paradoxal, nu 

darurile vieţii şi ale morţii, ci obsesia dorului de nemărginire, de retopire 

în materia originară. Dar ursirea nemuririi se face împreună cu durerea 

acesteia, resimţită ori de câte ori un dor adânc, dar veşnic, îl va atrage 

către trecutul mort.  

Dar tragedia lui Eminescu nu este numai a sa. Este tragedia 

tuturor celor ca el: adică, a celor născuţi „fără o stea” sau un înger 

protector, deoarece viaţa sa este o greşeală în planul eternităţii, uitând să 

bea vinul uitării atunci când s-a întrupat pe Pământ. Păstrând conştiinţa 

spaţiilor astrale, dar mai ales nostalgia absolutului, poetul devine un 

rătăcitor exilat, un „străin” chiar faţă de sine. Ceea ce va îndrăgi acest 

„blestemat de soartă” va fi Chipul, acel „străin” care vine din „noaptea 

nefiinţei” şi care-l absoarbe pe Călugăr, fiind doar o umbră a iubirii 

acestuia. Încetarea visurilor, a gândurilor, a dorinţelor prinţului ascet 

presupune, în mod necesar, şi spulberarea imaginii Chipului, trimiterea 

acestuia în infinitul din care venise. Menţinerea Chipului, însă, obligă 

poetul la o scindare interioară profund tragică, între dorinţa stingerii 

eterne, a neantizării, pe de o parte, şi existenţa sa telurică, în care iubeşte 

o femeie (mai mult demon decât înger), pe de altă parte. 

Cel care poate stinge durerea existenţială – pentru a permite 

accesul la moarte şi, apoi, la trecerea în veşnicul repaus – poate fi însuşi 

Creatorul, Părintele sau un intermediar, un Luceafăr chemat „din negura 
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uitării”, înzestrat cu o mare putere creatoare (aşa cum este definit, mai 

ales, în poezia Un farmec trist şi ne’nţeles). Dar ambii refuză să stingă 

dorul poetului şi să-i împlinească cererea, atât de expres formulată și în 

poezia Rugăciunea unui dac. 

Pentru că omul este fie „visul unei umbre”, fie „umbra unui vis” a 

Demiurgului, poetul imaginează un dublu mitic: gemenii Sarmis şi 

Brigbelu, raportat la un Al Treilea – femeia Tomiris. Toţi sunt nobili, 

mereu în competiţie cu cei asemenea lor, în numele unei onoare şi a unei 

responsabilităţi dirijate de către un demon lăuntric. Dacă, pentru omul 

comun, a fi nobil înseamnă a fi prea slab pentru a stăpâni pe alţii (prin 

dispreţ, putere militară, economică, religioasă, filozofică), pentru geniu, 

conceptul de „nobil” defineşte răzvrătiţii în numele unui ideal. 

Ucis de către fratele său geamăn din dorinţa de putere – pe care se 

simţea îndreptăţit să o preia –, Sarmis devine o umbră rătăcitoare pe 

pământ, un nebun care strică regula jocului: invocat de trei ori de către 

preotul dac pentru a apărea – la un an de la dispariţia sa – ca să preia 

tronul şi pe iubita sa Tomiris, Sarmis revine doar după ce, ca și în poemul 

Luceafărul, iubita sa rosteşte formula magică: „Se clatin visătorii copaci 

de chiparos/ Cu ramurile negre uitându-se în jos,/ Iar tei cu umbra lată, 

cu flori până-n pământ,/ Spre marea-ntunecată se scutură de vânt”. 

Blestemul lui Sarmis împotriva fratelui său, Brigbelu, este 

terifiant prin imaginea scindării sinelui, obsesie a răzbunării prin uciderea 

umbrei de pe zid, încercare finalizată prin sinuciderea lui Brigbelu.  

Blestemul acestui dac vrea să reinstaureze ordinea firească a lumii 

pe care Brigbelu a stricat-o prin inversarea raportului necesitate-

ignoranţă, impunând răul ca stare ontologică de prim-rang. Dacă Sarmis – 

exponentul Binelui – era necesar lumii şi dorit de către aceasta, Brigbelu 

este ipostaza regelui crud, a rebelului care are nevoie de lume pentru a 

deveni nemuritor. Sinuciderea devine un act ritualic, deoarece Sarmis 

scapă de Alteritate, de opoziţie, rămânând doar el, cel care se rupsese deja 

de ţărână, de timp, putând aspira la următoarea etapă spre nemurire. 

Calea autoexilului aleasă de către Sarmis este singura posibilitate 

de a continua visul său, dar şi al poetului – aproape toată opera 

eminesciană este visul unui visând – rătăcind şi mistuindu-şi umbra până 

la pierderea sa lângă vechi fântâne uitate de lume, într-un spaţiu tronat de 

„codrii negri” şi în care totul este o umbră a eternului, deci o poartă spre 

eternitatea însăşi. Spaţiul este mitic, încărcat de vrajă şi de magia acestui 
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dac răzvrătit, care a îndrăznit să se revolte chiar împotriva Celuia al cărui 

nume nu poate fi rostit de către un muritor, dar despre care crede că l-a 

înşelat unind – în persoana lui Tomiris – minciuna cu frumuseţea, 

zvârlindu-i, într-un gest nebunesc şi măreţ, „darul” înapoi, la picioare. 

Această atitudine mândră a dacului, care încearcă să eludeze 

uitarea de sine şi de neam din oameni şi din zei, a fost plătită prin 

pierderea iubirii „prea, prea frumoasă”, un amor fără „de margini şi de 

nalt”, care te face să uiţi de Cer şi Demiurg. Aceasta este, însă, o fericire 

cerească, un „noroc”, care nu poate fi mânjit cu mizerii, cu lacrimi şi de 

către o „mână de ţărână”. Sfinţirea dragostei, uitarea de sine prin 

abandonarea în beţia extazului, este provocată de încrederea în dragoste şi 

în puterea sa transfiguratoare. Dar dragostea dintre Tomiris şi Sarmis se 

bazează pe un act de magie al privirii, pe care Sarmis îl înfăptuieşte 

asupra fiinţei iubite. Părând a folosi aceeaşi schemă din Luceafărul, 

poetul avertizează subtil, prin cuvintele fetei, asupra modului în care o 

iubeşte Sarmis: pentru acesta, Tomiris este sufletul capabil să vibreze la 

unison cu el, lăsându-se sedusă de vraja interiorităţii dacului, într-un 

cadru fabulos, guvernat de către mitica zână Dochia. 

Deşi totul se încadrează într-o schemă onirică, iubirea dintre 

Sarmis şi Tomiris îi uimeşte şi îi mistuie pe amândoi, dar numai fata este 

capabilă – într-un gest ritualic de abandonare totală – să accepte 

„dominarea” celuilalt, pătrunderea acestuia în sinele său profund, prin 

„orbirea” sa de fericire, într-o absorbire a lui Tomiris în sinele bărbatului 

iubit. Astfel, se induce ideea tragică a imposibilităţii bărbatului de a 

renunţa total la detaşare, la „pustiul” din sine, în numele unei iubiri 

sincere, fără convenţii, dăruită total de către Tomiris. Neputinţa detaşării 

lui Sarmis de narcisiac va fi aspru sancţionată, Tomiris căutând împlinirea 

existenţei şi în afara soţului, dar numai după moartea acestuia – prin 

intermediul lui Brigbelu. 

Ipostază a demonului satanic, a răului în negaţie, Brigbelu este 

dacul care poate iubi înzecit, cu sufletul „a zece morţi”, resimţind, la fel 

de acut, şi durerea refuzului fetei. Indecizia acesteia de a se contopi 

sufleteşte cu ucigaşul soţului său – prin „purtarea” privirii acestuia – 

provoacă explozia abisalului din fiinţa lui Brigbelu. Purtând moartea ca 

pe o pecete ontologică (nu doar ca pe o presimţire a propriei morţi, dar, 

mai ales, ca pe un semn al conştientizării vinei de a-şi fi ucis propriul 

frate geamăn, ca şi pe oamenii din regat care i-au refuzat dominarea 
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tiranică), Brigbelu nu mai are şansa oglindirii în sine, căci a spart oglinda 

prin uciderea lui Sarmis. Astfel, rătăcitorul cu suflet mort – Brigbelu – 

mai are o singură cale de salvare: uciderea propriei umbre, pentru a-şi 

transcende fiinţa. 

Iubirea pentru moarte pe care o resimte Tomiris, fără ca să accepte 

conştient această latură psihologică sesizată, însă, de către Brigbelu, nu a 

fost înţeleasă sau poate că nu a acceptat-o Sarmis, deoarece acesta este, 

încă, atâta timp cât trăieşte fratele său ucigaş, doar un mort rătăcit printre 

cei vii, neîmpăcat cu soarta, cu destinul, cu pierderea iubitei şi a regatului 

(deşi Tomiris îl iubeşte încă, el auzindu-i plânsul!). Pasiunea, focul 

interior al lui Brigbelu, o arde pe Tomiris – prin intermediul răsuflării –, 

iar stingerea cultului pentru viaţă face să îngheţe privirea dacului, ochii 

săi părându-i, fetei, „urâţi”, „negri” şi „morţi”, lipsiţi de seninătatea 

privirii lui Sarmis. 

Împlinirea blestemului atrage după sine trecerea lui Sarmis din 

etapa demoniacă – când a fost rebelul care s-a negat şi s-a răzvrătit chiar 

împotriva propriului sine (prin blestemarea fratelui său geamăn, a 

dublului) – în etapa ultimă, a geniului pregătit pentru transcenderea în 

planul Demiurgului. 

Conform concepţiei Elenei Loghinovski, „fiecare epocă îşi 

creează Luciferul”, din setea perpetuă de ideal şi de adevăr, cu alte 

nuanţe, cu alt chip, de la o epocă la alta. Dacă „popoarele există pentru a 

fi înşelate” (aşa cum exclama poetul în O, adevăr sublime), existenţa unei 

ipostaze demoniac-negative se impune firesc în planul existenţial dacic. 

Negativul, în planul dacismului, se instituie sub marca verbului „a 

distruge”, situat – din punct de vedere lingvistic, psihologic, ontologic – 

în opoziţie cu verbul „a învăţa”. Gramatica textului poetic eminescian 

trimite la o tentativă de inventariere sistematică şi organizată a 

modalităţilor de confruntare, în numele triumfului adevărului şi al iubirii 

– prin reevaluarea idealurilor umane –, cu o limită existenţială care 

modifică percepţia timpului şi a destinului. 

Purtător al demonicului, spiritul eminescian revoltat împotriva 

mediocrităţii, a snobismului, a luxului şi a desfrâului, a limitării culturale 

sau socio-politice, se manifestă debordant în căutări spirituale, dacismul 

marcând, astfel, un stadiu – nu neapărat cronologic, ci, mai ales, un 

moment existenţial, literar-cultural şi filozofic din istoria poporului 

român. Obsesia cunoaşterii infinitului – pentru disoluţia finală în el – are, 
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ca etapă obligatorie, cufundarea în sinele dacic, în arhaicul, miticul, 

legendarul spaţiu al strămoşilor poetului. 

S-a spus că există o anumită necesitate a arbitrarului care simte 

nevoia unei dedublări, a unei alterităţi, care să-l reflecte într-o oglindă 

(sub forma unui alt personaj sau simbol). Această alteritate, în plan dacic, 

instituie două legi: Binele (de exemplu, Sarmis) şi Răul (Brigbelu), între 

ele oscilând Tomiris. Aceste două legităţi par a coexista pentru veşnicie 

în Infinit. 

Energia negativului, din poemul Memento mori, este purtată de 

către romani – din punctul de vedere al dacului –, părând a fi, însă, și 

izvorul vieţii, alimentând-o abundent, mereu, prin colonizarea Daciei şi 

prin convieţuirea până la contopirea într-un nou popor: poporul român. 

Energia romană sparge „cercul închis în sine” al spaţiului dacic, 

conservator, echilibrat, protector al locuitorilor săi, învăţând, de la 

Zamolxe, preţul vieţii şi al morţii. Iniţiaţi în nemurire, dacii par a privi 

moartea ca pe o poartă iniţiatică spre renaşterea spirituală. Dar orice 

renaştere – mai târziu, sub forma unei noi etnii: românii – se face cu o 

imensă durere şi cu o sublimare din ce în ce mai accentuată cu cât planul 

metempsihozei este mai înaintat. 

 Dorinţa dacului de neantizare nu se poate împlini deoarece va 

deveni român – o altă treaptă în devenirea spirituală. Pierderea de către 

omul modern a sufletului arhaic pare a-i fi închis, pentru totdeauna, 

posibilitatea de contopire cu eternul. Dar speranţa există în opera 

eminesciană, poeziile de la sfârşitul creaţiei – Luceafărul, Odă (în metru 

antic) – având un final deschis, cititorului rămânându-i posibilitatea de a 

alege modalitatea de eternizare. Dacismul, cosmogonia, multiplele 

ipostaze ale eului poetic, iubirea sunt doar câteva posibilităţi oferite de 

către Eminescu. 

Adolescentul Eminescu ne oferă ipostaza copilului-idee (în 

Genaia) ca strămoş al demonului-creator, care a „sorbit din isvorul 

Dumnezeirei”, generând naşterea umanităţii. Pământul, „gând al poetului 

Rom”, este sfinţit de către substanţa sa divină, dar şi eroic, prin luptele 

purtate. Renaşterea se face prin scufundare în marea îngheţată, gest 

ritualic cântat de către poetul cugetător şi aed. 

Libertatea demiurgică arogată de către strămoşii noştri, potenţată 

de către ursitoarele trimise de Creator, este semnul geniului care visează, 

poetic, o lume arhaică, originară, situată la mijloc dintre Bine şi Rău (plan 
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în care va locui şi Feciorul de împărat fără stea), în care se cufundă 

eliberator şi responsabil, încercând să îndrepte răul universal. 

În lumea mitului dacic eminescian, elementarul, lunarul, stihialul, 

zamolxianismul sunt mereu supravegheate de către poet, dirijând 

blestemul (manifestare demonică dominantă în creaţia eminesciană) – fie 

al lui Decebal, fie al lui Sarmis sau chiar de către Soare – spre 

descinderea de teluric, de „vraja” istoriei, dar, mai ales, de atracţia 

exercitată de actul răzvrătirii demoniace. Eroii mitici par cavaleri fără 

odihnă, vrăjiţi de izvor, de corn, de lună, de femeie (care pare a fi, mai 

mereu, reîncarnarea Dochiei mitice) şi conduşi, pe drumul către absolut, 

de un dor nelămurit. Neînţelegerea şi neconştientizarea impulsurilor 

genetice, păstrătoare ale eternului din care descind, îi conduc la răzvrătire 

– ca semn al căutării tragice a adevărului –, domolită numai atunci când 

înţeleg şi acceptă „jertfa”: trecerea prin moarte, ca eliberare de somnul 

vieţii, în care au uitat tainele divine. Tentând şi provocând limita uitării, 

eroii devin tragici, provocând lupta interioară dintre sinele originar şi eul 

istoric. Din acest punct de vedere, blestemul demonului are putere 

titanică, reverberând adânc în sufletul şi în conştiinţa celui care l-a 

„slobozit”, dar cu efecte majore şi în planul eternităţii, căci este o solie a 

dorinţei sale de reintegrare în matricea originară. 

Ipostaza demonică presupune o atitudine activă faţă de prezentul 

istoric, o renunţare la acceptarea pasivă a unui destin situat între 

marginile Vieţii şi ale Morţii, deşi, adeseori, iniţierea demonică permite 

accederea – prin intermediul unei porţi (fie „marea îngheţată” prin care va 

trebui să treacă Sarmis blestemat de către Soare, fie „poarta solară a zeilor 

Daciei” din Memento mori, sau „poarta prăbuşită ce duce-n fund de 

munte”, căzută în uitare, din Strigoii) deschise de către preoţii-magi 

(intermediari între om şi Creator) – la contopirea cu universalul. 

Dorul nespus de neantizare al lui Eminescu, imortalizat în aproape 

toate operele sale metafizice, abstractizează o idee de fericire refuzată 

mereu, parcă de la naștere, dar promisă, implicit, prin aceasta. 

Familia lui Eminescu a rămas ca o idealitate în sufletul poetului, 

refuzată și contrazisă permanent de către realitatea despărţirilor 

îndelungate și, adeseori, suficient de îndepărtate, ca și cum ar fi în acord 

cu urmașul său, filozoful Petre Andrei, pentru care „...un soare ce răsare 

într-o parte apune în partea cealaltă”. Situarea de o parte sau de alta a 

poziţiei soarelui determină o anumită stare. 
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Acceptarea „oglinzii” – „soarele” presupune, în mod implicit, și 

pe cea a unei alterităţi – fie ca un cumul (în sensul lui Vasile Popovici) de 

trei persoane gramaticale ( Eu+Tu+El) într-un „personaj trialogic”, care 

„epuizează” atât „sistemul pronominal al limbii”, cât și „ontologicul”, 

ceea ce-i permite atât vederea celorlalţi, cât și „pe sine într-o postură 

precisă”, precum și ipostaza celorlalţi pe care „îi vede văzându-l”, toţi 

fiind „entităţi independente și deplin reflexive” (cf. Popovici, 1997: 75). 

Eminescu nu se deghizează, ci, dimpotrivă, este sincer cu sine și 

cu lumea, căutând înţelepciunea, pe care nu a reușit să o atingă deoarece 

„nu și-a ucis dorinţa” (Ibidem: 70). Dilematic, supus, permanent, 

zbaterilor interioare profunde și radicale, poetul trăiește organic, fizic, dar 

și spiritual, și sufletesc, o paletă diversă și complexă de senzaţii pe care 

conștiinţa sa se străduiește să le surprindă cât mai metaforic, ca expresii 

majore ale inconștientului său, dar și ale celui colectiv-etnic, la care se 

racordează continuu, ca o necesitate interioară, prin multiplele ipostaze 

literare însumate ingenios în arheul Chipul.  

Definirea relaţiilor cu sine și cu lumea reprezintă baza oricărui 

efort creator, deși are permanenta „senzaţie” a unui „rău ontologic 

fundamental”, „izotopia” (cf. Morar, 2003: 61) „nebun” („Nebunu-și trece 

mâna la ochi, apoi la tâmplă,/ Se uită turbur, pare că și-ar aduce-aminte/ 

De-o veche povestire cu falnice cuvinte”) – „rătăcitor” („De aceea-n 

codrii negri mă-ntorc să rătăcesc,/ În umbra lor eternă eu umbra-mi 

mistuiesc”), concluzionând, sceptic, amar și „dureros”, incompletitudinea 

și efemeritatea umanului, supus limitărilor, restricţiilor și regretelor: 

„Cereasca fericire nu se putea să ţină,/ Nu se cădea s-o aibă o mână de 

ţărână,/ Pentru atâta milă și pentru-atât noroc...”, anulând promisiunea 

unui „Civitas Dei”, nu în sensul leibnizian de „stat creștin”, ci de cel 

nietzschean, al perfecţiunii și al fericirii prin cunoașterea absolută. 

Dacia – „Ţinut al făgăduinţei” precreștine – devine expresia unui 

„vis” eminescian în care, conform filozofului Ferduși, „nici fericirea”, dar 

„nici nenorocirea nu durează”, însă – în spirit schopenhauerian –, 

Eminescu a primit ceea ce a dăruit neamului românesc, prin opera sa 

monumentală: nemurirea și poate, prin ea, și fericirea, pe care a creat-o 

invers ( „Fericirea e o stare de spirit pe care o poţi cultiva” – Descartes), 

prin apelul la nefericirea profundă, la tristeţea nemărginită, abisală, 

infinită ca și dorul de aneantizare, de dispariţie totală în „chaosul” 

originar, unde timpul este spaţializat într-un „nimic” imemorial, lipsit de 
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mișcare, de umanitate, de conștiinţă, de schimbare. Brigbelu, Sarmis, dar 

și dacul, poetul, feciorul „fără stea”, magul (Zalmoxis), poetul bard 

reprezintă „chipuri” ale lui Eminescu, ipostaze mitice, arhaice, ale unui 

tipar ancestral, „arhetipal” (cf. Braga, 2006), care i-au permis acestuia o 

călătorie iniţiatică simultană – prin sine şi prin lume. 

Fiinţă vizionară, archeul reprezintă „o revanşă a spiritului” liber, o 

energie universală, ivită din energia primordială, o esenţă capabilă, prin 

procesul metempsihozei, de întrupări telurice efemere, de reîncarnări 

lumeşti supuse finitudinii, limitărilor şi morţii. În nuvela Archaeus, 

poetul traduce, într-o manieră personală, problematica relaţiei dintre 

spaţiu-timp-lumină, experimentând transgresări şi conexiuni mitico-

poetice, pe baza teoriei relativităţii, ca „un mag călător între şi printre 

lumile siderale şi pământene”. Căutarea demonică a „vârstei de aur”, a 

absolutului iubirii şi al cunoaşterii, presupune „un travaliu de natură 

beethoveniană”  de armonizare eufonică şi metafizică a filosofiei cu 

poezia, cu teoriile şi experimentele ştiinţifice, cu muzica şi cu arhitectura 

interioară, organică a textului literar. Aşezând opera sub egida unei 

contestări sarcastice şi vehemente a accepţiilor conceptului de „realitate”, 

poetul mizează pe un text devenit sub ochii noştri, construit lent şi 

perfecţionat continuu, ca un virtuos conştient de caracterul său 

exponenţial, capabil să înţeleagă şi să exprime iluzia „adevărului” uman 

prin raportare la eternitatea imuabilă, fixă, identică cu ea sine mereu, 

desăvârşită şi sacră. Apriorismul şi epistemologia kantiană, modelul 

schopenhauerian al lumii ca reprezentare, relativitatea einsteiniană, 

metempsihoza, unitatea contrariilor, finalul epifonematic, spiritul 

romantic intranzitiv, nesupus unui scop, ci aspirând la eliberarea spiritului 

de formele perisabile şi generatoare de suferinţă, fragmentaritatea 

expresiei sunt expresia unei risipe a divinului prin intermediul geniului, 

către lume, reamintindu-i echilibrul, pacea şi frumuseţea Centrului, a 

Chipului de dincoace şi de dincolo de macro şi microcosmos. Lumea este 

şi nu este, fiind un vis al Demiurgului, în care oamenii sunt 

problematizări, iar viaţa lor - o soluţie specială a Totului. 

Prototipul universal al Arheului înglobează atât metafizicul spirit 

universal, cât și ontologicul etern, nedeterminat, absolut, permiţând 

„călătorului străin” (Ibidem: 166) Eminescu să traverseze spaţiile telurice 

şi siderale, pentru a transgresa orizonturile, cufundându-se, în final, 

apoteotic şi firesc, în sine însuşi. 
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OANA BĂLUICĂ 

Master II, Craiova 

Ipostaze ale chipului feminin în opera eminesciană 

Consideraţii preliminare 

Tipologia personajelor feminine în opera eminesciană este cumva 

paradoxală: într-un fel, vom întâlni un pattern care se conformează unui 

anumit canon social și cultural
1
 – femeia angelică, serafică, de o 

frumuseţe naturală care armonizează, care nu prezintă niciun pericol 

pentru instanţa poetică, pentru eul masculin, fiind un element care 

conjugă; în plan antinomic, dar situată tot în interiorul tiparului, este 

latura demonică, practic, corespondentul lui Lilith, cu toate 

caracteristicile blamabile inerente: superficialitate, artificialitate, seducţie, 

nesupunere, viclenie etc., o latură care, așadar, mai mult subjugă și 

condamnă la o perpetuă suferinţă, acesta fiind și motivul pentru care este 

puternic antagonizată. Sub spectrul adoraţiei, al veneraţiei, vom întâlni și 

imaginea femeii sfinte (Fecioara Maria), ca model originar al subiectului 

sensibil, care educă și exaltă pietatea. Pe de altă parte, probabil cea mai 

interesantă figură feminină din opera eminesciană, prin originalitatea și 

excentricitatea sa este cea a Cezarei, a androginului, fiind singura cu 

adevărat problematică prin ambiguitatea pe care o comportă, prin 

multiplele trăsături descifrabile atât din perspectiva Venerei – chipul 

angelic, care face aluzie la o frumuseţe fizică și materială, cât și din cea a 

lui Lilith: agresivitatea și masculinitatea sa ar fi putut-o încadra în rândul 

amazoanelor, dacă nu ar fi mult mai apropiată de femeia vampirică, 

precedând-o, astfel, pe Domnișoara Christina. Vorbim aici despre cea de-

a doua Cezară, din Avatarii faraonului Tlà, ea fiind, probabil, cel mai 

ambivalent personaj din suita de ipostaze feminine: îi sunt caracteristice 

atât cerebralitatea cât și sentimentalitatea, pasiunea și analiticul, fiind, 

prin androginitate, o fiinţă superioară, capabilă să ilustreze ambele 

ipostaze sexuale, acesta fiind, de altfel, și elementul care îi conferă 

                                                 
1
 Canonul este, în mare, cel remarcat și de Ioana Pârvulescu: „Eva sau Lilith? 

Acestea sunt cele două posibilități literare oferite femeii, nu atât de literatură, cât de 

rigida organizare socială a secolului trecut pe care o preia literatura”. 
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atributul demonicului. Analiza noastră se va concentra pe aceste ipostaze, 

excluzând altele mai periferice, precum imaginea maternă sau pe cea a 

iubitei decelabile în universul mundan, cu gesturi domestice și deschidere 

spre biografic. Vom repune, astfel, în discuţie toate aceste chipuri, 

analizând și clivajul care se instituie între manierele de tratare: de la cele 

specific contextuale, la cele care au conturat aspectul misogin 

recognoscibil în opera lui Eminescu. 

 

Femeia angelică. Eva 

Concepţia despre frumos a lui Eminescu (și ca atare, și despre 

femeia frumoasă) este, de cele mai multe ori, tributară sublimului, astfel 

încât, printre elementele care ipostaziază o frumuseţe angelică se regăsesc 

cele enumerate și de Edmund Burke – netezimea, delicateţea, puritatea, 

luminozitatea, graţia: „Îmi pare atunci că mândră Ileană Cosânzeană,/Cu 

ochi, albastre stele, blondă, un spic de grâu,/În mine se-ndrăgește și-

ușoară-aeriană/S-așază pe genunchii-mi, cunjură gâtul meu” (Când 

crivăţul cu iarna...) Frumuseţea formei și profunzimea de reflecţie nu 

sunt date numai de caracterul sublim și de frumuseţea angelică, deși, încă 

din secolul al XII-lea, „albastrul devine o culoare preţioasă (...) care 

filtrează lumina într-un chip ceresc” (Eco, 2005: 123) Aceasta ţine de 

elemente exterioare și contextuale la fel de mult pe cât ţine de cele 

materiale. Dacă în volumul coordonat de François Furet despre Omul 

romantic regăsim mai multe ipostaze ale femeii, precum, cetăţeana sau 

femeia morală (Furet, 2000: 112, 121) același lucru este valabil și în 

valorificarea chipului eminescian: „Novicele
2
 construiește o intimitate 

familială numai cu ajutorul modelului cultural post-pașoptist, în care 

feminitatea nu poate fi despărţită de perspectiva grupului și a 

conjuncturii” (Mănucă, 1999: 49). 

Faptul că avem de-a face cu o proiecţie feminină care solicită 

protecţie, cu o feminitate debilă nu este atât o dovadă de misoginism, cât 

o repercusiune a curentului romantic, dar și a ipostazei în care se 

regăsește însăși eul poetic, aceea de novice, timid și stingher care se 

situează astfel într-un registru compatibil privitor la inocenţă și nevoie de 

                                                 
2
 Novicele face parte din seria de modele umane pe care o creionează poetul, dintre 

care mai regăsim: regele, savantul, magul, ascetul, călugărul, discipolul etc. 
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protecţie. Alăturarea feminităţii și a artei în Venere și Madonă reprezintă 

tot o dovadă de consubstanţialitate
3
: „Rafael pierdut în visuri ca-ntr-o 

noapte înstelată,/Suflet îmbătat de raze și d-eterne primăveri,/ Te-a văzut 

și-a visat raiul cu grădini îmbălsămate/Te-a văzut plutind regină printre 

îngerii din cer”. Feminitatea, în această ipostază a ei nu este periculoasă 

tocmai pentru că, stând alături de artă (Rafael) ajunge să simbolizeze ea 

însăși o dimensiune ontologică. Astfel că retractilitatea și imposibilitatea 

de apropiere a Novicelui sunt neutralizate de acest sprijin exterior, de 

ceremonialul artistic. 

Proiecţia feminină este, de cele mai multe ori, cea a unei „fiinţe de 

hârtie“, sintagmă cu care Roland Barthes desemna statutul personajelor 

(care sunt lipsite de consistenţă, volatile), al cărei statut ontologic este 

determinat prin cuvânt. Devine evidentă, în acest mod, maniera în care 

feminitatea se conturează, prinde substanţă prin raportare la principiul 

masculin. De aici, rezultă un sens al intimităţii care se dezvoltă pe baza 

unui „discurs complet dezvrăjit al experienţei de viaţă” (Dobrescu, 2004). 

Poemele care propun imaginea unei donna angelicata pot fi puse 

în strânsă corelaţie cu practica amorului curtenesc, ce are loc între 

nobilele doamne și cavaleri, făcând abstracţie de limbajul voit popular. 

De-aș avea... ilustrează tocmai acea galanterie faţă de „roza albă”, ca în 

unele poeme ale prerafaeliţilor (Dante Gabriel Rossetti – Sybilla 

Palmifera) care este inculcată de erotismul cavaleresc: „De-aș avea și eu 

o floare/ Mândră, dulce, răpitoare/ Ca și florile din mai,/ Fiice dulce-a 

unui plai,/ Plai râzând cu iarbă verde,/ Ce se leagănă, se pierde/ 

Undoind încetișor,/ Șoptind șoapte de amor”. De altfel, climatul cultural 

de la „Junimea” nu era defel lipsit de această particularitate a galanteriei, 

o amintește și George Panu în Memoriile sale, dar se observă și din 

ambiguitatea corporală ce reiese din versuri, alăturând puritatea și 

senzualitatea pentru a crea un model caracteristic. 

Citit într-o cheie de lectură contemporană, a ideologiei feministe, 

poemul ar reliefa caracterul obsesional, decelabil prin amalgamul de 

senzualităţi și prin diversitatea de prezentare a acestei singure ipostaze 

feminine. Acest gen de reprezentativitate tipică, a femeii perisabile, sau a 

imaginii unui „etern feminin” conjugat cu infantilismul, puritatea, 

                                                 
3
 Mănucă o numește consangvinitate. 
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ingenuitatea reprezintă, pe lângă o obsesie erotică, un mod de reflectare a 

supraeului. În concepţia lui Simone de Beauvoir (Al doilea sex), femeia 

este alteritatea, non-bărbatul (el este depozitarul inventarului gestual, în 

timp ce ea, simplul primitor), oglinda în care se reflectă acel supraeu în 

opoziţie cu celălalt.  

 

Femeia demonică. Lilith 

Am menţionat încă de la început cum chipul feminin, asociat cu 

natura feminină și cu modelele pe care le propune este dilematic la 

Eminescu, unii critici denumindu-l chiar schizofrenic. Un Eminescu 

acuzator, care blamează femeia poate fi recunoscut într-o suită întreagă de 

poeme, de la Pe aceeași ulicioară..., la Scrisoarea V – Dalila sau, în 

ultimă instanţă, Luceafărul. Dat fiind faptul că situaţia Luceafărului este 

mai delicată și mai complexă, dar și că ipostaza demonică nu este regăsită 

în cadrul poemului, ne vom rezuma, în această secţiune la a trata 

caracteristicile chipului feminin mincinos, artificial. 

„Și în farmecul vieţii-mi/Nu știam că-i tot aceea/De razemi de o 

umbră/Sau de crezi ce-a zis femeia” (Pe aceeași ulicioară...). Dacă 

pentru Allain Guillermou „reproșul nuanţează meditaţia erotică”, trebuie 

să ne gândim că, din nou, în spiritul timpului, nu este un element singular: 

imaginea femeii nestatornice, promiscue și libertine devine aproape 

emblematică, mai ales în cercurile artistice: „Lumea ţine cu bărbaţii, mai 

cu seamă cu poeţii; și este din instinct contra femeilor care-i acaparează”, 

ne povestește un memorialist al grupării Junimea (Panu, 2013: 296). Pe 

de altă parte, nici aceste versuri nu pot fi acuzate de un misoginism 

structural (ci, mai degrabă, de unul reacţionar), nu dacă se ţine cont de o 

oarecare diferenţă între eul poetic și cel empiric; în plus, în privinţa 

romanticului Eminescu foarte multe atitudini misogine sau mizantrope 

pot fi plasate în descendenţa acelei orori de lume teoretizate de 

Schopenhauer, fiind, astfel, mai mult elucubraţii analitice, teoretice, decât 

atitudini veritabile de viaţă (ca în cazul filosofului german). Femeia 

mincinoasă și infidelă, care contrazice flagrant modelul aureolat de 

virtute propus de chipul angelic se transformă într-o ipostază a feminităţii 

profane, a „chipului de lut”, blamat și insultat. Există însă foarte multă 

impostură în relaţiile de secol XIX (sau de la sfârșitul secolului al XIX-

lea), când instanţa feminină era, cel mai adesea, singura culpabilizată, așa 
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cum este reflectat și în panorama amoroasă pe care o realizează autorii 

Istoriei corpului (Courbin, Courtine, Vigarello, 2008: I, 236)
4
. 

O parte cu adevărat implicită a personalităţii lilithice este cea 

reprezentată de figurile Dalilei sau ale Salomeei. Superficialitatea 

sufletului care stă în „piepţii unei rochii”, doamna cu „mintea scurtă și 

hainele lungi” reprezintă o ipostază frivolă a chipului feminin, al cărei 

apanaj este viclenia și pentru care aparenţele fizice reprezintă un 

deziderat mult mai important decât acela al sufletului inocent. De altfel, 

fenomenul nu este prezent numai în literatură: Alain Besançon 

(Besançon, 1996: 323) realizează un întreg inventar al sexualităţii impuse 

de femeia malefică, printre care regăsim și trei apariţii ale Salomeei – la 

Beardsley (1895), la Stuck (1906) și la Klinger (1909). Predispoziţia 

vizionară tipic romantică accentuează, și ea, deformările și exagerările. 

Observăm că la Eminescu manierele de reprezentare a feminităţii 

urmează calea acelor „universalii literari” (în terminologia lui Marino), 

printre care regăsim portretul feminin ca o imagine afectivă a eului poetic 

masculin (când înger, când demon, când excesiv de senzuală, când pură și 

vergină) sau, lucru destul de rar, ca imagine despre sine a femeii în 

oglinda unei conștiinţe proprii, ca în poemul De ce să mori tu?, unde 

frumuseţea este pusă în discuţie pe baza altor coordonate decât cele 

obișnuite, dar plasată tot sub auspiciile romantice: „Tu nu ești frumoasă, 

Marta însă capul tău cel blond/ Când se lasă cu dulceaţă peste pieptu-ţi 

ce suspină/ Tu îmi pari a fi un înger ce se plânge pe-o ruină/ Ori o lună 

gânditoare pe un nour vagabond”. Urmărind filonul feminist, am putea 

argumenta că este deficitară autoevaluarea instanţei feminine, însă 

rezultatul pe care ni-l propune eul poetic, un act compensator, reiterând o 

frumuseţe care nu este determinată de aspectul exterior ar invalida această 

grilă de interpretare, cel puţin, asupra poemului în discuţie. 

                                                 
4
 Autorii menționează cum și în interiorul și în afara căsătoriei, infidelitatea feminină 

era o repercusiune a anilor de neglijență conjugală sau a infidelității masculine repetate. 

În cazul lui Eminescu, sunt celebre diversele „aprinderi“ ale poetului: pentru Mite 

Kremnitz etc. 
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Imaginea femeii sfinte 

Maria, emblema feminină sfântă a creștinismului facilitează acel 

ideal feciorelnic exprimat de eul poetic în repetate rânduri, în timp ce ea 

însăși reprezintă o ipostază feminină veritabilă: o întâlnim în balada 

Strigoii ca Maria, regina de la Dunăre sau în nuvela Sărmanul Dionis, ca 

iubita acestuia. Invocarea ei are loc și în alte creaţii: Rugăciune, Răsai 

asupra mea..., Atât de fragedă. Despre acest ultim poem, Caius Dobrescu 

spunea că că este o mostră de senzualitate: „epitetul fragedă (...) conferă 

de la început o anumită carnaţie acestei apariţii serafice” (Dobrescu, 

2004: 29)
5
. Recursul la imaginea fecioarei, prin imaterialitatea pe care 

aceasta o implică evidenţiază și acel segment de iubire castă, intangibilă 

și sortită neîmplinirii carnale ca fiind singura autentică. Influenţa 

schopenhaueriană este decelabilă și aici: simbolul decăderii omului este 

reprezentat de sexualitate, ca expresie a Voinţei care se află în centrul 

fiecărei pasiuni. Asceza este dictată de cunoaștere obţinută ulterior prin 

Mântuire, adică prin smulgerea din lumea prezentă, eludarea „voinţei de a 

trăi“. 

 

Cezara. Androginul 

Printre autorii de proză fantastică, motivul androginului este unul 

esenţial, ca expresie a transfigurării erosului. Sergiu Al-George ne 

propune chiar o sintagmă insolită: de „andronigizare a erosului”, ca o 

consecinţă a acestui gen de ipostaziere feminină în creaţia eminesciană 

(Al-George, 1981: 269, 295). 

Ambiguitatea simbolului androgin a fost percepută ca demonică, 

monstruoasă prin valenţele pe care le impune. Disponibilităţile reiterate 

de această stare de lucruri își găsesc împlinirea finală în două idealuri, 

deziderate: conștiinţa singulară și polaritatea seaxuală. Instanţa demonică 

a Cezarei este conjugată cu tipul de iubire pe care îl oferă, foarte distinct 

de acela mundan, alături de Lilla: „voluptatea cea crudă a dorinţei și a 

durerii”. Ambivalenţa provine din însuși sistemul de referinţă: androginul 

este perceput ca monstruos, astfel încât „se integrează într-un sistem de 

                                                 
5
 De altfel, și „comparația iubitei cu floarea de cireș reintroduce concretețea 

reprezentării senzoriale într-un clișeu pietrificat”. 
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semne profetice care dă seama despre statutul dublu al monstruozităţilor 

corporale: monstrul este totodată spectacol (monstrare) și semn divin 

(monere)” (Courbin, Courtine, 2008: 456). De unde, „voluptatea dorinţei 

și a durerii”. 

Ritualul erotic are un parcurs antinomic celui din Luceafărul: 

Ieronim este plasat în lumea oamenilor după ce, în prealabil, Cezara se 

îndrăgostise de el, artificiul relevând și o trăsătură a chipului androgin: 

agresivitatea, bărbatul fiind repartizat, dispus, aruncat în experienţa 

erotică prin „iniţiativa agresivă a femeii” (Lovinescu, 1984: 23). Avem, 

odată cu Cezara, un prototip decadent, element al artificialului și 

unicatului, deosebit de uniformizarea impusă de existenţa unui singur sex, 

care evidenţiază acea insolită atracţie a bărbaţilor faţă de femeile 

virilizate, agresive. 

De altfel, nu este dificil de decriptat nici similitudinea dintre 

Cezara și Salomeea, în alegerea modalităţilor de seducţie; cântecul, 

respectiv, dansul. Caracteristicile demonice relevate de jocul seducţiei, 

printre care discernem și anumite elemente de sadism și masochism – 

„mă joc cu tine ca tigresa cu prada sa (...), fiecare sărutare a mea va fi 

un voluptuos martiriu pentru tine” lasă să se întrevadă exact acea 

ambivalenţă în reprezentarea chipului feminin: pendularea între angelic și 

demonic, care, în corpul androgin al Cezarei își găsește, în sfârșit, 

finalitatea prin contopire. Cezara, ca arhetip al femeii fatale se impune în 

memoria plastică prin ultima reprezentare a Salomeei, cea a lui Klinger. 

„Pictorul merge până la capătul simbolismului (sau al desimbolizării) 

stilului schopenhauero-freudian, fiindcă Salomeea, însoţită de o panteră, 

figură a desfrâului, flutură nu capul tăiat, ci organele sexuale ale 

sfântului” (Besançon, 1998: 323). Între panteră și tigresă, între supliciul la 

care ameninţă că îl va menţine pe Angelo, precum și între depotenţarea 

virilităţii acestuia în numele unei agresivităţi subiective, o putem plasa 

exact pe Cezara. 

 

Concluzii 

Eclectismul pe care îl propune opera eminesciană în ceea ce 

privește ipostazele chipului feminin își are determinările atât în 

efervescenţa culturală a romantismului sui-generis, cu o întreagă pleiadă 

de modele preluate și asumate, identice sau antinomice, cât și în 

experienţa individuală (relaţia turbulentă a poetului cu Veronica Micle), 
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unde, deseori, se fac prezente sentimentele care, în plan poetic, ar putea 

da naștere unor reprezentări de tip înger–demon: „Tu trebuie să știi, 

Veronică, că pe cât te iubesc, tot așa, uneori te urăsc” (Eminescu, Dulcea 

mea Doamnă/Eminul meu iubit, 2000). Influenţele culturale care au 

acţionat asupra autorului, dintre care menţionăm – scriitori precum Edgar 

Allan Poe, Th. Gautier, Nerval, afinităţile pentru culturile egipteană, 

indiană – au și ele partea lor de relevanţă, mai ales, având în vedere că 

multe dintre acestea sunt subordonate filonului simbolist sau decadent, 

care, așa cum am văzut, propun niște ipostaze feminine insolite. 

Cu alte cuvinte, autorul se subordonează atât pattern-ului social și 

personal, cât și preluărilor livrești, de unde întreaga suită de ipostaze ale 

chipului feminin pe care o propune opera eminesciană. Recuperarea 

acestor corporalităţi și a spaţiului privat, analiza senzualităţii și a 

specificului ideii de feminitate recognoscibile în opera eminesciană de 

către critică reprezintă atât o nouă cheie de lectură, racordată la modurile 

de concepere a literaturii din mediile adiacente (francez, anglo-saxon), cât 

și un pas către ceea ce Eugen Negrici numea „radicalizarea criticii”, 

explicând necesitatea repudierii interpretărilor rigide și stereotipe și 

abordarea unei critici demitizante, supusă rigorilor știinţifice actuale. 
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DIANA-MARIA LUPULEAC 

Anul I, Iași 

Manuscrisele eminesciene ca măr al discordiei 

 

Introducere 

Problema manuscriselor eminesciene a fost dintotdeauna prilej de 

conflict în rândul literaţilor români. În 1902, anul în care Titu Maiorescu 

preda Academiei Române lada ce conţinea scrierile poetului, în atenţia 

publică prindea contur o polemică care avea să angreneze de atunci până 

astăzi nume mari. De la disputa Iorga-Ibrăileanu, până la poziţia asumată 

de Constantin Noica, opera lăsată în urmă de Mihai Eminescu a devenit 

un veritabil măr al discordiei ce a determinat cele mai vehemente luări de 

poziţie. Amintim în acest sens, deja faimoasele afirmaţii precum: „Nici 

un rând din Eminescu nu trebuie să rămână nepublicat” (N. Iorga) sau 

„Nu e nimic de făcut decât să fie reproduse în întregime” (G. Călinescu). 

 

Obiective 

Lucrarea de faţă îşi propune ca, din veritabila încrengătură a 

polemicilor iscate de subiectul manuscriselor eminesciene, să decupeze 

un episod de dată mai recentă ce îi are drept protagonişti pe Ioana Bot şi 

Eugen Simion. Părerile contrare ale eminescologilor au fost exprimate în 

articolele intitulate sugestiv: Manuscrisele eminesciene – între fantasmă 

culturală şi obiect de studiu (Ioana Bot), Nervi de primăvara, (Eugen 

Simion) Nervi academici, calm dilematic – din nou despre editarea 

electronică a lui Eminescu (Ioana Bot), respectiv Cu Eminescu (de mâna) 

la DNA (Eugen Simion). Comunicarea urmărește două direcţii: prin 

intermediul analizei să medieze dialogul Ioana Bot-Eugen Simion, 

evidenţiind principalele observaţii aduse ediţiei şi cântărindu-le 

validitatea, respectiv, în partea secundă, să puncteze gradul de implicare 

emoţională a eminescologilor şi criticilor literari de astăzi, pentru care, la 

mai bine de 125 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Mihai Eminescu, 

orice subiect legat de numele acestuia trezeşte încă reacţii puternice. 
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Context 

Evenimentul ce a declanşat schimbul de opinii avut în vedere, a 

fost proiectul Academiei Române de a edita, în perioada 2004-2009, 

Manuscrisele Mihai Eminescu. Ediţia reproducea în facsimil caietele 

eminesciene, îmbunătăţind calitatea imaginilor şi însoţind ediţia de un CD 

cu fotografiile manuscriselor. Obiectivul unei asemenea ediţii era 

împlinirea dezideratului bine cunoscut al filosofului Constantin Noica 

care se pronunţase cu atâta însufleţire în favoarea procesului facsimilării. 

Ca mai toate lucrările de acest tip ce vizează opera eminesciană, şi 

proiectul îngrijit de Eugen Simion, pe atunci preşedintele Academiei 

Române, a stârnit pe lângă sentimente de mulţumire si o serie de 

comentarii critice. 

 

Ioana Bot 

Acesta este contextul în care, în aprilie 2009, în ultimul an al 

procesului editorial, Ioana Bot semna în paginile „Dilemei Vechi”, 

articolul Manuscrisele eminesciene – între fantasmă culturală şi obiect de 

studiu. Demersul critic al autoarei era acela de a ridica o serie de întrebări 

cu privire la cât de necesar era noul proiect editorial al Academiei. 

Argumentarea eminescologului clujean începea printr-o referire la sisifica 

muncă de editare ce însoţeşte lucrările de acest tip, atrăgând totodată 

atenţia că, un proiect editorial de referinţă pentru textul eminescian ar 

există deja în exegeza lui Perpessicius.  

Sancţionând mai degrabă atitudinea susţinătorilor proiectului, 

decât intenţiile exprimate de Eugen Simion, (respectiv împlinirea 

dezideratului filosofului Constantin Noica), profesorul clujean identifica 

în acest demers un ascuns „discurs festiv, mitizant şi monumentalizat” 

specific manifestărilor cultului Eminescu. În susţinerea acestei opinii, 

Ioana Bot aduce în discuţie cronica de întâmpinare a proiectului 

Academiei care însuma comentarii elogioase precum: „Cunoaşterea 

manuscriselor eminesciene are, în istoria culturii noastre, puterea 

salvatoare a unui odgon sigur” respectiv numeroasele trimiteri la viitoarea 

„accesibilitate de masă” a manuscriselor ţeluri chestionate de profesorul 

clujean şi clasate drept populiste. 

Dincolo de critica adusă mizelor acestui proiect, Ioana Bot 

semnalează, considerăm, pe bună dreptate, o serie de neajunsuri ale 

ediţiei din punctul de vedere al  unor probleme de redactare pe care le 
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ridică:de pildă, faptul că sumarul fiecărui volum este „insuficient” 

descriind doar caietul reprodus şi chiar „incorect” prin decizia editorilor 

de a intitula anumite capitole fără a ţine cont de subiectele delicate, a 

căror dezbatere se află încă în desfăşurare (titluri ca: Variante ale Odei 

sau modalitatea de numerotare a Scrisorilor).  

O altă observaţie a Ioanei Bot se referă la lipsa unor trimiteri la 

ediţia lui Perpessicius care ar uşura lectura manuscrisului nu doar 

cunoscătorilor ci şi nespecialistilor. Dincolo de ironia ce poate fi citită 

printre rânduri, profesorul clujean identifica o problemă reală a ediţiei 

facsimil: aflat în faţă reproducerii anastatice, un cititor fără pregătire nu ar 

şti ce citeşte: „acolo unde filologul poate vedea trasee inteligibile, 

proiecte artistice şi intelectuale, nespecialistul nu vede de fapt nimic, 

decît grafia (cînd limpede, cînd ilizibilă) lui Eminescu”. Această stare de 

fapt o determina pe Ioana Bot să catalogheze facsimilul drept „elitist” şi 

să condamne efortul minimal depus de coordonatorii proiectului.  

Deși recunoaşte că facilitează accesul la caietele manuscrise, 

protejându-le totodată, proiectul lui Eugen Simion este clasat în termeni 

duri, „vrînd să fie mai mult decît atît (o reproducere fidelă a 

manuscriselor), şi neştiind exact ce vrea să fie, proiectul coordonat de 

Eugen Simion se încurcă în propriile-i bune intenţii. Rezultatul este o 

struţocămilă filologică: o ediţie celebrată de toţi bunii români ai 

instituţiilor statului nostru, finanţată din bani publici”. 

 

Eugen Simion 

Intitulându-şi pledoaria Nervi de primăvară, răspunsul lui Eugen 

Simion, e vădit încărcat de resentimente ce se vor răsfrânge în replicile 

neiertătoare îndreptate împotriva Ioanei Bot. Deşi nu face nicio referire la 

neajunsurile de redactare semnalate de profesorul clujean, criticul literar 

lasă să se înţeleagă că, elementul catalizator al „nervilor de primăvară” a 

fost o ironică afirmaţie a acesteia. Anume, după critica adusă calităţii 

materialului facsimilat, referindu-se la CD-ul ce însoţeşte manuscrisul în 

noua sa formă, această concluziona: „Da, avantajele suportului electronic 

în critica genetică rezidă tocmai în posibilitatea referinţei hipertextuale. 

Însă aceasta nu e o ediţie genetică şi electronică a manuscriselor 

eminesciene, ci un pictorial cu poze ale paginilor, de complexitatea 

informatică a CD-urilor oferite ca suvenire de la nunţi, botezuri şi 
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absolviri. Un testimonial de iubire patriotică spre liberă visare (are şi 

muzică în fundal!)”. 

Din această poziţie, Eugen Simion îşi îndreaptă discursul spre 

demontarea obiecţiilor eminescologului clujean, insistând pe ceea ce 

consideră tema esenţială a intervenţiei acesteia: „ea neagă utilitatea 

acestui proiect care, după opinia să, ameţeşte spiritul românesc şi 

delapidează bugetul statului”. Dincolo de agenda personală oglindită de 

exprimări zeflemitoare, replica academicianului este punctată şi 

urmăreşte să răspundă tuturor observaţiilor autoarei articolului deja 

menţionat. Astfel, „discursul festiv, mitizant şi monumentalizat” de care 

amintea Ioana Bot este tratat în termeni generali şi descris drept o simplă 

„fantasmagorie” fără legătură cu editarea manuscriselor eminesciene. Iar, 

atingîndu-se de părerea că facsimilarea fără trimiterile la ediţiile 

filologice anterioare, era un regres, Eugen Simion o dezminte opinînd că 

unicul ţel al ediţiei era reproducerea paginilor manuscriselor şi nimic mai 

mult: „Ediţia de care vorbim nu si-a propus, mai spun o dată, o ediţie 

filologică, genetică, știinţifică, critică etc. Specialiștii (…) pot confrunta, 

de asemenea, textele publicate de Perpessicius cu manuscrisele reproduse 

(după o metodă descoperită de Mircia Dumitrescu) cu mare fidelitate”. 

Această intervenţie clarificatoare ar fi trebuit să fie suficientă să 

taie nodul gordian. Numind încă o dată scopului editării manuscriselor, 

coordonatorul proiectului ar fi reuşit, în contextul unei polemici cu o miză 

emoţională mai temperată, să pună capăt războiului editorial. Nu acesta 

este şi deznodământul în cazul de faţă, unde discuţia îşi schimbă registrul 

şi centrul de greutate, transformându-se într-o gâlceava din raţiuni 

financiare (cf Eugen Simion, Cu Eminescu (de mâna) la DNA). 

 

Votul de blam al presei 

Protestul Ioanei Bot la adresa facsimilării manuscriselor a 

determinat solidarizarea scenei media împotriva sa, vocile susţinătorilor 

proiectului sancţionându-i intervenţia în termeni cel puţin neprietenoşi. 

Nu lipsit de interes rămâne însă faptul că, în intensitatea 

schimbului de replici, au trecut pe plan secund o serie de consideraţii ale 

eminescologului clujean, pline de însemnătate precum cele de ordin 

editorial care, avute în vedere, ar fi contribuit la îmbunătăţirea calitativă a 

manuscriselor în varianta facsimilată. De asemenea, critica formatului 

electronic, atât de condamnată de Eugen Simion din cauza nefastei 
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comparaţii, este în esenţă validă, iar corijarea neajunsurilor ar fi 

determinat, de asemenea livrarea unui produs final superior calitativ. 

Analizând cele spuse în cadrul polemicii, considerăm că schimbul 

de opinii dintre Ioana Bot şi Eugen Simion a fost motivat nu de faptul că 

această din urmă nu a înţeles ţelul proiectului Academiei, ci de sensul 

diferit al noţiunii de ediţie facsimil pe care o au cei doi literaţi. Această 

idee devine transparentă dacă urmărim distincţia pe care profesorul 

clujean o operează între ediţie facsimil şi reproducere anastatică, în 

această ultima categorie integrându-se, din punctul ei de vedere, ediţia 

2004-2009 a manuscriselor
1
. 

De asemenea, în ciuda afirmaţiilor lui Eugen Simion din ultima sa 

intervenţie în care identifica drept mobil al acestui schimb de replici: 

„utilitatea sau inutilitatea facsimilării manuscriselor lui Eminescu” 

(Eugen Simion, Cu Eminescu (de mână la DNA) semnul de întrebare pe 

care profesorul clujean îl ridică încă de la început era acela al calităţii 

ediţiei Manuscriselor Mihai Eminescu. Dată fiind situaţia-nu trebuie să 

trecem  însă cu vederea reacţia târzie a Ioanei Bot care alege să abordeze 

acest subiect în ultimul an al procesului editorial, un moment în care orice 

observaţie practică are cel puţin un caracter superfluu. 

 

Dimensiunea afectivă 

Referindu-ne la dimensiunea afectivă a polemicii, apreciem că 

subiectivitatea joacă, că în mai toate discursurile de acest fel, un rol 

important în perpetuarea schimbului de replici. Ceea ce atrage atenţia în 

cazul de faţă este încărcătură emoţională ce vine odată cu abordarea unui 

subiect precum moştenirea eminesciană, chiar Ioana Bot fiind cea care 

afirmă: „Intelectualul român, cînd e vorba de Eminescu, simte enorm, 

retorizează monstruos şi se înconjoară mai lesne cu norii de tămîie ai 

adoraţiei, decît cu liniştea de bibliotecă a studiului aplicat”. 

În aceeaşi ordine de idei, merită totodată semnalat că, în apărarea 

demersului facsimilării, Eugen Simion face de multe ori referire la poziţia 

                                                 
1
 „Cu exemple (accesibile gratis) de reușite în domeniu, precum 

www.perseustufts.edu, http://gallica.bnf.fr/Zola, http://www.hull.ac.uk/hitm, poate că şi 

răspunsul la întrebarea Dlui academician despre ce voiau specialiștii de la proiectul său e 

mai clar”- Ioana Bot, Nervi academici, calm dilematic – din nou despre editarea 

electronică a lui Eminescu. 

http://www.perseustufts.edu/
http://www.hull.ac.uk/hitm
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filosofului de la Păltiniş, adăugând o nouă dimensiune afectivă polemicii, 

mai mult decât atât, în susţinerea importanţei proiectului pe care îl 

coordonează acesta nu se dezminte de a asocia discursul critic al Ioanei 

Bot cu o contestare a proiectului Noica: „Visul lui Noica este trimis, dar, 

la DNA, de o filoloagă de la Cluj și de un tânăr om de afaceri din 

Timișoara” (Eugen Simion, Cu Eminescu (de mână la DNA). 

 

Concluzii 

După cum afirmam şi în deschidere, problema reproducerii 

manuscriselor eminesciene reprezintă un subiect cel puţin delicat şi, după 

cum am observat deja cu o încărcătură subiectivă de necontestat. Cu toate 

acestea, în spatele acestei răfuielii gazetărești lipsite se pare de un 

câștigător cert și în finalul căreia diferendul personal îl domină pe cel 

cultural, critica Ioanei Bot ridică noi semne de întrebare: Se poate realiza 

o reproducere mai bună a manuscriselor eminesciene? Sau poate chiar 

mai pregnant: odată dus la îndeplinire dezideratul facsimilării 

manuscriselor, în ce direcţie se îndreaptă din acest moment, 

eminescologia? Rămase fără răspuns, aceste semnale de alarmă deschid 

noi orizonturi de dezbatere şi  studiu ce aşteaptă noi abordări. 

BIBLIOGRAFIE 

Ioana Bot (coord.), 2001, „Mihai Eminescu, poet naţional român‖. 

Istoria si anatomia unui mit cultural, Editura Dacia, Cluj-Napoca 

Ioana Bot, 2009, Manuscrisele eminesciene – între fantasmă culturală şi 

obiect de studiu în „Dilema veche”, aprilie 30 - mai 6, numărul 

272. 

Ioana Bot, 2009, Nervi academici, calm dilematic – din nou despre 

editarea electronică a lui Eminescu, în „Dilema veche”, iunie 12-

18, numărul 278. 

Constantin Noica, 2003, Introducere la miracolul eminescian, Editura 

Humanitas, Bucureşti. 

Eugen Simion, 2009, Nervi de primăvară, în „Cultura”, nr. 224. 

Eugen Simion, 2009, Cu Eminescu (de mâna) la DNA, în „Cultura”, nr. 

233. 

 



 

81 

DENISA GÎRNICEANU 

Anul III, Timişoara 

Armonia versului eminescian. Perspective melopoetice 

Ut musica poesis! 
 

De la cuvântul în sine şi până la capacitatea pe care o posedă în 

cadrul unui vers ca „semnificant”, lexemul trece printr-o varietate de 

schimbări stilistice şi estetice care îi conferă sensuri şi nuanţe diferite. În 

lucrarea de faţă îmi propun să analizez din perspectivă melopoetică opinia 

lui Tudor Vianu referitoare la versul eminescian, folosind ca bază a 

cercetării mele studiul Armonia eminesciană, în care criticul face 

distincţia între două forme specifice ale muzicalităţii poemelor: o formă 

internă, de origine inspiraţională şi una externă, de origine prozodică. 

Astfel, voi observa cum se întrepătrund aceste două reprezentări şi care 

este modalitatea prin care poeziei lui Eminescu i se conturează un chip 

muzical.   

Încă din Grecia Antică diferenţele dintre muzică şi poezie erau 

imperceptibile, după apariţia aezilor cele două arte contopindu-se. Poezia 

fiind cântată, dobândea un rang egal cu cel al muzicii, implicând elemente 

asemănătoare, aşa cum reiese din studiul Logos şi Melos al lui Ştefan 

Aug. Doinaş: mousiké (Doinaş, 1992: 12) reprezenta originea divină a 

muzicii „ca «artă a Muzelor»” (Ibidem), iar poietiké tekné denumea 

realizarea efectuată de artistul uman. Trecerea la recitare s-a făcut după ce 

au început să apară poeziile în stil alexandrin, când se ţinea cont mai mult 

de metrica versului şi mai puţin de ritmicitate. 

În studiul Armonia eminesciană, Tudor Vianu observă că seducţia 

poemelor lui Eminescu este „de ordin muzical” (Vianu, 1974: 102) şi că 

lexemele, implicit versurile posedă o „armonie” specifică, iraţională, 

poetul rămânând creatorul unei „armonii unice” în literatura universală. 

Considerând că sursele de inspiraţie filosofică germană stau la baza 

creaţiilor eminesciene şi, implicit, a ideii de la care se naşte un poem, 

putem recurge la o posibilă explicaţie a termenului „muzică”, aşa cum e 

reliefată de Arthur Schopenhauer. Pentru filosof, muzica este diferită de 

celelalte arte, neexprimând „o manifestare a ideilor sau gradelor de 
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obiectivare a voinţei” (Schopenhauer, 1995: 256), ci expresia Voinţei 

înseşi, consideraţie valabilă şi în cazul procesului de creaţie al poeziei. 

După Vianu, armonia poeziei „izvorăşte din punctul contactului 

original cu viaţa şi mintea” (Vianu, 1974: 102), element ce ţine de „forma 

internă” (Ibidem: 104) amintită în incipitul lucrării şi care se bazează pe 

principiul inspiraţiei şi „sentimentul de viaţă” care l-a urmărit pe poet. 

Schopenhauer vede melodia ca fiind formată din două elemente, de 

această dată, unul ritmic şi unul armonic. Dualitatea exprimată de Vianu 

se poate suprapune celei schopenhaueriene, dacă analizăm „viaţa” ca 

fiind dependentă de „ritm” şi „mintea” care funcţionează după o 

„armonie” prestabilită, o ciclicitate anume. Astfel, simetria reprezintă o 

formă de armonizare, după cum observăm în Luceafărul: „Trecu o zi, 

trecură trei/Şi iarăşi, noaptea, vine/Luceafărul deasupra ei/Cu razele-i 

senine” (Eminescu, 1999: 149). Renunţând la stilul alexandrin, specific 

poeţilor erudiţi, rafinaţi, Eminescu introduce un farmec muzical, de care 

aminteam mai devreme, care egalează şi chiar depăşeşte în intensitate 

poezia de acest tip. 

Acest farmec ţine de „elementaritate, de Idee”, observă Grete 

Tartler (Tartler, 1984: 6), susţinând principiul lui Schopenhauer conform 

căruia muzica „e [...] ca o reproducere a Voinţei în sine” (Ibidem: 6) şi, 

chiar dacă între cele două arte nu poate exista o fuziune completă, 

scriitorii şi muzicienii împart aceleaşi idealuri, poezia fiind capabilă să se 

oglindească în cântec şi viceversa.  

Termenul de „melopoetică”, pe care Tartler îl împrumută de la 

Ezra Pound, alipeşte cele două concepte de melos şi poietes, liantul dintre 

acestea fiind considerat ritmul, armonia care domneşte între litere şi 

cuvinte, sesizabilă chiar şi la poeţii moderni, care nu mai folosesc 

elementele prozodice. Revenind la Pound, acesta realizează o distincţie a 

modurilor în care „se pot încărca de sens cuvintele” (Doinaş, 1992: 23), 

acestea fiind „phanopoeia”, „melopoeia” şi „logopoeia” (Pound, 1991: 

35), ele constând în „lansarea de imagini vizuale către imaginaţia 

cititorului (phanopoeia), încărcarea lor cu sunet (melopoeia) sau 
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alăturarea mai multor cuvinte pentru a încărca un lexem cu sens” 

(traducere mea)
1
.  

În continuare, Vianu trimite la viziunea lui Schiller şi la ideea unei 

stări de suflet muzicale, care gravitează în jurul procesului creaţiei: 

„Percepţia mea este mai întâi fără obiect clar şi definit [...]. O anumită 

stare de suflet muzicală îl anticipează şi produce în minte ideea poetică” 

(Vianu, 1974: 102). De aici decurge, ca o consecinţă logică, o 

„transpunere în plan simbolic şi raţional a sugestiei muzicale” (Ibidem), 

care îi apare poetului înaintea alegerii cuvintelor înglobate în poem, 

proces semnalat de Tartler şi amintit anterior. Profunzimea versului, în 

viziunea lui Vianu, ţine exact de „adâncimea” operei lirice, farmecul 

muzical al poeziei ascunzându-se nu în varietatea ritmurilor, ci în 

„combinarea lor ingenioasă” (Ibidem: 103). 

Armonia externă, opusă celei de tip intern şi percepută de Vianu 

ca fiind de suprafaţă, se bazează pe elementele de prozodie. Deşi pare că 

poemul eminescian respectă structuri clasice (catrene care se folosesc de 

componentele prozodice cadenţate), armonia specifică lui Eminescu „are 

nevoie să spargă tiparele rigide ale corectitudinii” (Vianu: 104), susţine 

Vianu, pentru a se afirma. Prozodia se ocupă de elemente generale, 

grupuri tipice de „accente şi îmbinări” (Ibidem), însă acestea nu pot 

explica întru totul unicitatea armonioasă specifică poetului. Ceea ce e de 

înţeles în acest caz este faptul că nu se pot califica sonorităţile muzicale 

după cum sunt aşezate accentele în poemele eminesciene, semnalează 

Vianu, întrucât muzicalitatea este mai presus de text, decurgând din 

lirismul poetului. Vianu remarcă formele de care aminteam mai devreme 

şi pune accentul pe cea internă, inspiraţională, melopoetică, sesizabilă 

numai după o incursiune realizată „dincolo de stratul impersonal al 

alcătuirilor prozodice, până în centrul însuşi al inspiraţiei” (Ibidem). 

Aceasta din urmă este considerată un fenomen muzical, diferită de forma 

externă, care este un fenomen sonor, prozodic. 

Focalizând pe vocabule şi rolul lor muzical, descoperim că Logos-

ul, ca patriarh al literaturii, tinde să se întrepătrundă cu Melos-ul din arta-

                                                 
1
 „Nevertheless you still charge words with meaning mainly in three ways, called 

phanopoeia, melopoeia, logopoeia. You use a word to throw a visual image on to the 

reader’s imagination, or you charge it by sound, or you use a group of words to do this”.  
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soră. Rezultatul este un „hybris” (Doinaş, 1992: 28) structural care dă 

naştere, la rându-i, ritmului de care face uz poemul. Perceput ca „urzeală 

ascunsă a poeziei ce dirijează tot ceea ce este de ordin estetic, şi chiar tot 

ce este viu” (Servien, 1975: 106), ritmul a fost „disecat” de gramaticieni 

în mici sectoare (picioare), demers ce dorea să explice, din punct de 

vedere logic, modul în care se putea descoperi în poem. Astfel, ritmul este 

văzut ca un constituent indispensabil al poeziilor, ca în Dorinţa: „Vino-n 

codru la izvorul/ Care tremură pe prund,/ Unde prispa cea de brazde/ 

Crengi plecate o ascund” (Eminescu, 1999: 77). Structurile sonore 

regulate (rima ca adjuvant) din strofa redată oferă lirismului spaţiul 

propice pentru a se desfăşura armonios. 

Figurile de stil, ca note pe „portativul” liric eminescian, utilizează 

intens imaginile hiperbolice şi nuanţa muzicală pe care acestea o 

dobândesc. De pildă, această „preponderenţă a gigantescului şi 

colosalului” (Terian, 2013: 66) o aduce în discuţie şi Andrei Terian, 

având la bază afirmaţia lui G. Călinescu, criticul care îl vede pe Eminescu 

drept „un poet cu năzuinţa organicului şi a grandiosului ca şi Goethe” 

(Călinescu, 1976: 11). Viziunea este ilustrată în poemul Scrisoarea III: 

„Înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi” sau „Când văzu a 

lor mulţime, câtă frunză, câtă iarbă” (Eminescu, 1999: 132). Această 

„cascadă de hiperbole” (Tartler, 1984: 177), pe care o distinge Tartler, 

tinde să modifice ritmul poemului, oferindu-i acestuia un tempo muzical 

„fortissimo” (Ibidem: 178) al cuvintelor constituente ale hiperbolei. 

Pe de altă parte, descoperim la Eminescu o abolire parţială a 

regulilor gramaticale, o reliefare voită a formei interne a armoniei în 

detrimentul formei externe, care oferă spaţiul propice dezvoltării 

lirismului specific poetului. În poemul Pustnicul, semnalează G. 

Călinescu, „rimele sunt într-adevăr palide şi dezordonate, dar ce are de-a 

face, ideea poetică e întreagă, muzica spiritului se aude” (Călinescu, 

1970: 462): „Candelabre de-argint grele luminează-ntinse sale,/ Urcând 

limbi diamantine într-un aer de miroase/ Şi prin aer trec copile gingaşe şi 

maiestoase,/ Părul desfăcut li curge pe-umeri şi pe braţe goale”. Vianu 

face o observaţie asemănătoare, afirmând: „Numai cine socoteşte că 

muzica este o îmbinare de sonorităţi, poate crede că problema, pe care 

armonia eminesciană o pune, poate fi rezolvată printr-o analiză a 

accentelor” (Vianu, 1974: 104), de aici rezultând că ambii critici susţin 

ideea că armonia eminesciană nu ţine cont de reguli gramaticale sau de 



ARMONIA VERSULUI EMINESCIAN. PERSPECTIVE MELOPOETICE 

85 

stil, ci tocmai încălcarea lor oferă, în anumite cazuri, nuanţa lirismului 

specific poetului. 

Limba poate fi văzută, astfel, ca o piedică pentru poeţi, dar 

rigorile ei se pot suspenda, ceea ce Eminescu experimentează „inventând 

cuvinte, sucind timpurile şi persoanele verbelor” (Ibidem) în mişcări 

incontestabil muzicale, ca în Memento mori: „Cine-a pus aste seminţe, 

ce-arunc ramure de raze/ Într-a caosului câmpuri, printre veacuri 

numeroase” (Eminescu, 1999: 348). Ştefan Aug. Doinaş percepe muzica 

drept un „ferment autarhic tinzând să dinamizeze complet arta 

cuvântului” (Doinaş, 1992: 20), care urmăreşte două finalităţi posibile: 

prima dintre ele constând în suspendarea discursului poetic, înlocuindu-l 

cu forma lipsită de sens a unui ritm, şi a doua prin subminarea sensului 

cuvintelor, prin exacerbarea sunetului pe care acestea îl produc. 

O altă atitudine eminesciană este aceea prin care poetul face din 

opera sa un „instrument muzical” ce vine la îndemâna cititorului, 

metamorfozând versul scris în melodie, în cântec. G. Călinescu observă 

că „Luceafărul e de o construcţie muzicală perfectă” (Călinescu, 1968: 

169), argumentele pe care criticul le utilizează fiind de ordin tematic şi 

compoziţional (aceleaşi expresii amintite la nesfârşit, obsedante). Despre 

acustica versurilor, prin acel „fortissimo” invocat ulterior de Grete 

Tartler, Călinescu observă că acestea sunt elemente indispensabile 

textului eminescian şi că ele se întrepătrund: „unele strofe tac, altele 

cântă, în acord, cu flautele unei orgi. La sfârşit răsună toate într-un ţipăt 

coral” (Ibidem: 170), rezultând de aici strofa ultimă a poemului: „Trăind 

în cercul vostru strâmt/ Norocul vă petrece,/ Ci eu în lumea mea mă simt/ 

Nemuritor şi rece” (Eminescu, 1999: 157).  

Călinescu semnalează „cantabilitatea” (Călinescu, 1970: 400) 

unor poeme eminesciene, care se pliază pe melodie, creând o muzică a 

silabelor, prin repetarea unei teme, a unui refren, a unei cadenţe armonice, 

sugerate şi de Vianu. Şi pentru Călinescu unele dintre versurile 

eminesciene fac trimitere la o „poezie de romanţă” (Ibidem: 407), însă, 

dincolo de unele afirmaţii maliţioase, Călinescu recunoaşte în Eminescu 

un „fabricator de folclor savant” (Ibidem: 402), întrucât poetul „face 

poezii populare fără să imite” (Ibidem), în care pot fi descoperite accente 

muzicale voite. La rândul său, Tudor Vianu observă că atitudinea 

spirituală a lui Eminescu se îndreaptă, într-adevăr, spre folclor, spre 

basm, spre ceea ce „precedă raţiunea” (Vianu, 1974: 107), dar nu rămâne 
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ancorat în structuri statice, valorificând o „muzică a lumii” (Ibidem, 109), 

prin sunete atât „interne” (de inspiraţie, armonie a liricului), cât şi 

„externe” (murmurul izvorului, glasul frunzişului). 

Toate aceste aspecte legate de armonia eminesciană au rolul de a 

transfera imaginarului poetic muzicalitatea specifică lui Eminescu. Tudor 

Vianu „pictează” chipul poemelor eminesciene prin prisma dualităţii 

discutate, armonia versului rezultând dintr-o „melopoetică” aşa cum este 

enunţată de Ezra Pound şi Grete Tartler, aplicată pe text de Vianu şi într-o 

mai mică măsură, de G. Călinescu. Privind poezia eminesciană ca fiind o 

opera aperta, muzicală prin structură şi prin sens, ajung la concluzia că 

emoţia nu poate fi captată doar prin sonoritatea cuvântului, ci tocmai prin 

armonia latentă a acestuia, ea dobândeşte o cale de a realiza o fuziune 

între profanul scris şi sacrul cântat.  
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LAURA-ALEXANDRA BOTUȘAN 

Master II, București 

Chipul. Proiecţii interioare în Visul chimeric de Mircea 

Cărtărescu 

 
„Te vedeam cu a mea minte; 

Și acum când te-am găsit 

Pare că-mi aduc aminte 

Cum că-n vremi de mai nainte 

Te-am văzut și te-am iubit‖. 

(Mihai Eminescu, Basmul ce i l-aș spune ei) 
 

Mircea Cărtărescu avea douăzeci și patru de ani atunci când a 

terminat studiul intitulat Visul chimeric, lucrarea sa de licenţă, finalizată 

în 1980, dar publicată mult timp mai târziu, în 1992. Îndrăzneţ și inovativ 

prin modul în care abordează opera poetului romantic, bazându-se pe un 

instrumentar de tehnici literare și metode critice bine alcătuit, Cărtărescu 

își propune să reîmprospăteze viziunea despre poezia eminesciană, 

scuturând-o de vechile abordări, „depoetizând-o”, așa cum s-a spus 

adesea, într-un mod cât se poate de poetic, specific postmodernilor. Visul 

chimeric este considerat de autor un text cheie, atât pentru înţelegerea 

modului în care s-a format imaginea interioară eminesciană, dar și pentru 

înţelegerea propriei sale opere, căci scriitorul optzecist se regăsește pe 

sine în opera poetului. Tocmai din această cauză, cronica de întâmpinare, 

la teza care apare în 1992 la editura Litera, se împarte în două tabere: cei 

care văd potenţialul exegetului și inovaţia lucrării sale apreciind demersul 

critic și cei care îl întâmpină cu scepticism, fiind mai puţin receptivi la 

experimentul lui Cărtărescu. 

Din acest punct de vedere, lucrarea de faţă este alcătuită din trei 

capitole, în care îmi propun să prezint, atât perspectiva cărtăresciană , așa 

cum reiese ea din acest studiu și perspectiva criticilor în câteva dintre 

cronicile de întâmpinare din 1992 și 1993 și perspectiva personală asupra 

visului chimeric.  
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Chipul „chimeric”. Imagini interioare și amintiri 

 
„M-am ocupat aproape numai de poezie,dar chimistul și 

inventatorul din mine, care visează leneș în balansoarul de pe 

vernadă, reprimaţi și atrofiaţi, nu au dispărut cu totul, ci scot 

uneori capul din acel amurg dens, care se rotește în coșul 

pieptului, numit nostalgie.‖ 

(Mircea Cărtărescu, Visul chimeric) 

 

Visul chimeric a fost concepută, așa cum și-a propus autorul său, 

ca un loc de întâlnire al unor obsesii și fascinaţii comune, ale sale și ale 

poetului de acum mai bine de un secol. Studiul pe care Cărtărescu îl 

realizează este mai mult rodul unei lecturi intenţionale, o lectură care își 

propune nu numai să stabilească reperele teoretice și instrumentele ce 

trebuie folosite spre a găsi drumul către imaginea interioară la Eminescu 

și pentru a înţelege  atât mecanismul de funcţionare al acesteia, dar și 

mecanismul ce stă la baza viziunii poetice cărtăresciene.  

Cărtărescu urmărește o identificare, nu neapărat cu modelul 

romantic, ci cu poezia în sine, cu ipostazele eului. Înţelege foarte bine 

care sunt piesele ce pun în mișcare întreg mecanismul numit poezie la 

Eminescu și este atras, în mod deosebit, de această imagine interioară, un 

soi de proiecţie primară a personajului liric, a chipului deci, deoarece în 

jurul acestei imagini, se construiește întreg discursul critic. 

În lucrarea de faţă, mi-am îndreptat atenţia înspre modul în care 

Cărtărescu încearcă să explice ocurenţa acestei imagini interioare și 

recuzita de care se folosește pentru a demonstra importanţa demersului 

său exegetic ce nu urmărește dobândirea unei aprecieri pe o scară de 

valori, ci doar facilitarea înţelegerii substratului din poeziile eminesciene. 

După cum afirmă el însuși „ studiul de faţă  nu este valorizator, ci doar 

descriptiv. Dar cred că rezultatele la care a ajuns pot ajuta la înţelegerea 

mai profundă a poeziei lui Eminescu” (Cărtărescu, 2011: 180 ). Așadar, 

voi acorda o importanţă aparte chipului, așa cum îl prezintă Cărtărescu 

din postura sa de exeget și așa cum apare și în creaţia poetului, căci de 

fapt  imaginea interioară se reduce, până la urmă, la prezenţa unui anume 

chip.  

Discursul lui Cărtărescu, în Visul chimeric, are o structură 

dihotomică. Pe de-o parte este prezent planul care reface drumul poetului 
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spre adâncimile sale sufletești, dominant fiind,în acest sens, regimul 

nocturn, cu spaţiul tenebros al adâncurilor, al coborârii. Pe de altă parte, 

în cel de-al doilea plan, exegetul, urmărind anumite sugestii teoretice 

precum cele ale lui Gilbert Durand, coboară pe urmele poetului, dinspre 

structura de suprafaţă, înspre cea de profunzime ( Bălu, 1993: 35 ). 

Primul plan urmărește observarea procesului de dedublare al poetului, în 

timp ce al doilea plan urmărește modul în care această dedublare ajută la 

conturarea imaginii interioare. 

În concepţia lui Mircea Cărtărescu, autorul și opera devin două 

oglinzi care se luminează reciproc, la infinit, fiecare dintre ele păstrând 

cheia înţelegerii celeilalte (Cărtărescu, 2011: 33).  Astfel, exegetului i se 

pare important ca în analiza operei eminesciene să se folosească de un 

model psihanalitic de lucru. Asta înseamnă că opera poetului se 

configurează pe seama unor structuri ale inconștientului, în condiţiile în 

care, așa cum afirmă chiar el, fiecare nivel al inconștientului unui artist se 

manifestă prin diverse mărci în creaţia sa (ibidem: 31). Din acest punct de 

vedere, Cărtărescu identifică două tipuri de conţinuturi, care fac parte din 

structurile inconștientului: conţinuturile de suprafaţă, adică tot ceea ce 

introduce poetul „conștient” în opera sa și conţinuturile de profunzime, 

sinele, adică elementele ce ţin de personalitatea artistului, scheme 

moștenite, structura operei fiind oglinda personalităţii creatorului. Există 

aici și un al treilea conţinut: eul care reprezintă de fapt concilierea 

structurilor de suprafaţă cu cele de profunzime, a interiorului cu 

exteriorul. Eul este, în viziunea lui Cărtărescu, însăși activitatea creatoare, 

dar și elementul care ne apropie de imaginea interioară. Iar în ceea ce 

privește conţinuturile de profunzime, Cărtărescu este de părere că nu 

există deosebiri între poezia și proza eminesciană, între poezia antumă și 

cea postumă, între textele de tinereţe și cele de maturitate (Ibidem: 104). 

Prin analiza structurilor de profunzime, exegetul încearcă să distingă în 

poezia lui Eminescu, modul unic în care el se folosește instrumentarul 

romantic pentru a-și concentra, de fapt, în poemele sale, propria imagine, 

unică și irepetabilă ( ibidem: 105). Însă, Cărtărescu mai observă că aceste 

conţinuturi de profunzime nu ţin seama de o logică anume, căci esenţială 

este prezenţa lor și nu armonizarea acestora cu structurile de suprafaţă 

(Ibidem: 146).  

Prezenţa structurilor de profunzime ne va conduce, încet, încet, 

spre imaginea interioară pe care dorim să o surprindem și să o discutăm 
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pe seama abordării realizate de exeget. Apropierea de structurile de 

profunzime deci de imaginea interioară se face pornind de la un stimul 

extern. Cărtărescu spune că structurile de profunzime nu se află într-o 

relaţie de armonie cu cele de suprafaţă, că sunt ele însele suficiente, dar 

cele două nu sunt chiar atât de separate una de cealaltă. Ca să poţi ajunge 

la imaginea interioară, la imaginea primară, trebuie, mai întâi, să treci 

prin mai multe proiecţii ale acesteia. Se impune parcurgea unui traseu 

dinspre structurile de suprafaţă, către cele de profunzime. La imago, așa 

cum numește Cărtărescu imaginea interioară, se ajunge după ce se vor fi 

parcurs conţinuturile exterioare,întâlnind mai multe chipuri,  proiecţii la 

dublului. Prima proiecţie de acest fel este chipul feminin, imaginea 

femeii. Ca orice proiecţie exterioară, încercând să pătrundem în 

substraturile înţelegerii, trăsăturile femeii își schimbă semnificaţia atunci 

când pătrund în imago (ibidem: 80). Structurile de suprafaţă sunt însă o 

oglindă deformată a celor de profunzime. Așa cum vom vedea atunci 

când vom analiza imaginea interioară, chipul femeii, produs al imaginii 

exterioare, apare în poezia lui Eminescu în două ipostaze distincte. Este 

pe de-o parte un simbol vital, iubita având o semnificaţie erotică și pe de 

altă parte este și un simbol thanatic, prin prezenţa fetei moarte (Ibidem: 

81). Iată distincţia pe care o face Cărtărescu.  

În această imagine a iubitei, exegetul observă că poetul romantic 

păstrează o serie de atribute care demonstrează ocurenţa proiecţiilor 

exterioare, astfel că structurile de suprafaţă se centrează în jurul imaginii 

unui chip, oglindă deformată, al celui original, al dublului, dar chipul 

acesta suferă și el o serie de deformări generând alte și alte proiecţii. 

Printre aceste atribute se numără: ochii, vălul și oglinda. Însă nu numai 

aceste atribute deformează imaginea exterioară, ci și amintirea al cărei 

proces transformă proiecţia exterioară, într-una inconștientă. Chipul 

femeii, îndelung căutat, se identifică cu o imagine prestabilită în memoria 

poetului. Iată modul în care imaginea exterioară se apropie de cea 

interioară: prin amintire. Este interesant de observat modul în care 

Cărtărescu încearcă să găsească o punte de legătură între cele două 

structuri identificate de el, prin modul în care încearcă să ajungă spre 

miezul demersului său analitic. Pentru exeget, amintirea este cea care 

trece în inconștient, ducând cu sine imagini, chipuri dinafară, devenind 

centru generator al tuturor reprezentărilor imaginare (Ibidem: 143). Imago 

se pare că are la bază o serie de astfel de amintiri. Cărtărescu observă că 
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în poemele lui Eminescu sunt căutate amintiri vechi, iar acestea, în cele 

din urmă, au putut organiza în jurul lor o întreagă piramidă arhetipală din 

psihicul poetului (Ibidem: 145).  

Goana după amintiri este un laitmotiv în poemele lui Eminescu, 

căci eroul liric le caută prin labirintul codrului, le invocă în oglinda apei, 

le smulge din sine, le strigă, toate acestea pentru că  numai timpul reveriei 

păstrează clipa unică a reîntâlnirii dublului sau a regăsirii chipului 

chimeric al iubitei. „Întreaga erotică eminesciană”, după cum afirmă 

Mircea Cărtărescu, „este un scenariu, o fantasmă care pornește de la o 

singură experienţă esenţială” pe care poetul a trăit-o cândva (Ibidem: 

142). Tocmai de aceea, în multe dintre poeziile lui Eminescu, femeia este 

căutată „ca și când, într-un alt timp, s-ar mai fi petrecut o întâlnire a 

eroului liric cu ea” (Ibidem: 140). Totul se situează însă sub spectrul 

ipoteticului, al himerei. Nu certitudinea existenţei a ceva este ceea ce îl 

interesează pe poet, ci proiecţiile contorsionate și deformate. Acestea 

alcătuiesc materialul de lucru, atât pentru reprezentările chipurilor 

feminine, cât și pentru diferite figurări ale dublului, căci numai 

proiecţiile, disimulări ale realului mod modela formele interioare.  

Se observă însă că ocurenţa acestor figuri nu numai că au o sursă 

comună, dar toate sunt variaţiuni ale aceleiași imagini interioare. Există o 

singură imagine primară, iar restul sunt doar remodelări ale acesteia. 

Chipul angelic al iubitei, cu păr de aur și ochi albaștri este același în 

oricare poem. Reflexia personajului liric pe suprafaţa netedă a apei este și 

aceasta aidoma cu alte reprezentări din diferite poeme. Toate aceste 

chipuri sunt ipostazieri ale imaginii interioare, care se remodelează 

constant, ca și cum fiecare dintre aceste poeme ar fi o lentilă ce modifică 

realitatea. Fiecare poem este o realitate în sine, distorsionare a realităţii 

prime. Dar oare cât de reală poate să fie această imagine interioară, dacă 

ea este confecţionată din amintiri cârpite și din reflecţii aglutinante? 

Pornind pe drumul care conduce către sine, către imaginea 

interioară adică, exegetul își propune să dezobișnuiască treptat cititorul de 

relaţiile sintactice de suprafaţă (Ibidem:145), iniţiativă care se dovedește 

a fi destul de anevoioasă, căci adevărul ultimul e greu de palpat și cu atât 

mai greu de înţeles. Cărtărescu încearcă să găsească instrumentele 

necesare pentru a putea face înţeleasă imaginea interioară eminesciană. 

Această imagine se divide în trei ipostaze diferite: imaginea primară, 

imaginea secundară și cea intermediară. Pentru cea dintâi, imaginea 
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primară, aceasta corespunde de fapt amintirii din copilărie, având în 

centru chipul femeii, care ia locul figurii poetului. Imaginea primară 

corespunde reprezentării erotice a iubitei și se regăsește în acele poezii în 

care „eroul liric”, așa cum îl numește Cărtărescu, pătrunde noaptea în 

codru, lângă lac, și privind în apă vede chipul femeii iubite. Interesant 

este că deși imaginea primară corespunde imaginii erotice a femeii, la 

acest nivel Cărtărescu afirmă că erosul nu mai are nimic sexual, fiind doar 

o tendinţă, o forţă a inconștientului opusă celei thanatice, generând un 

sistem de imagini puse în mișcare de un sentiment de atracţie, de 

voluptate (Ibidem: 151). Această ipoteză inedită va atrage însă opinii 

destul de aspre din partea anumitor critici, care nu par să fie de acord cu 

poziţia exegetului faţă de ipostaza erotică a femeii. Cărtărescu merge mai 

departe cu ipoteza sa, afirmând că situaţia erotică la nivelul imaginii 

interioare primare, păstrează numai această atracţie și că dorinţa de 

unificare cu dublul generează o serie întreagă de atitudini ale „eului liric” 

precum: privirea, sărutul ca reverie a sorbirii din apă, îmbrăţișarea și 

scufundarea în apă prin înec (Ibidem: 153).  

În cazul imaginii interioare secundare, Cărtărescu o corelează  cu 

dimensiunea thanatică a inconștientului eminescian, analogă imaginii 

primare, dublul nefiind decât fiinţa moartă, cealaltă ipostază (Ibidem: 

159) a chipului feminin. Exegetul conchide că poetul vede în dublul său o 

fiinţă nemuritoare, iar printre atitudinile specifice „eroului liric” se 

regăsește și contemplarea în oglindă, proiecţia fiind partea nemuritoare. 

La acest nivel erosul, în ipostaza thanatică, nu se rezumă la un simplu 

sentiment de atracţie. Reunirea cu dublul se convertește în dorinţa eului 

însuși de a deveni  dublu (Ibidem: 161), ceea ce nu se poate realiza decât 

prin trecerea de cealaltă parte a oglinzii, adică în moarte. Cărtărescu 

susţine că procesul de dedublare ar fi centrul  imaginii interioare, deci al 

poeziei eminesciene.  

În cele din urmă, în al treilea caz, cel al imaginii intermediare, 

exegetul conturează o perspectivă mult mai domolită, căci aceasta din 

urmă, din punctul său de vedere, reprezintă o îmbinare de elemente ce ţin 

atât de imaginea primară, cât și de altele ce ţin de imaginea secundă și se 

concretizează în poeziile eminesciene în diferite moduri. În primul rând, 

prin prezenţa traseului labirintic în unele poeme, unde drumul parcurs de 

eroul liric, așa cum se întâmplă în poemele în care acesta traversează  

codrul, aparţine imaginii erotice, iar centrul imaginii thanatice. În al 
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doilea rând, se concretizează și prin alte elemente, precum grota sau 

peștera, care reprezintă o îmbinare între erotic și thanatic (Ibidem: 166), 

căci și una și cealaltă sunt tot o ipostaziere a femeii, mai precis a 

pântecului feminin care poate fi perceput dintr-o dublă perspectivă. 

Imaginea intermediară este, așa cum deduce exegetul, un amestec de 

elemente „de exterior”, ce aparţin imaginii erotice, cu elemente „de 

interior”, aparţinând imaginii thanatice (Ibidem: 165).  

Visul chimeric și receptarea critică 

Atât imaginea exterioară, cât și imaginea interioară, structurile de 

suprafaţă, precum și cele de profunzime, sunt măști ale aceluiași eu. 

Demersul exegetic realizat de Mircea Cărtărescu in Visul chimeric are la 

bază un mecanism bine pus la punct la nivel teoretic, destul de didactic în 

structură și cu toate astea inovativ. Ierarhizarea simbolurilor pornind de la 

exterior către interior, divizarea imaginii interioare în subcategorii, toate 

acestea urmăresc realizarea unor tehnici cu care cititorul poate opera 

pentru a înţelege mai bine „profunzimile” poeziei eminesciene. Însă acest 

îndreptar „descriptiv‖ a generat reacţii diverse. Și asta este bine, căci 

astfel înţelegem că demersul exegetului nu a fost în zadar. Urmărind 

câteva dintre cronicile de întâmpinare din 1992 și 1993, observăm că 

studiul lui Cărtărescu a fost, fie aclamat, fie contestat. 

Lui Florin Manolescu, de pildă, într-un articol intitulat Imaginea 

interioară, apărut în „Luceafărul”, distincţia poezie, proză, critică și 

judecata incompatibilităţii dintre critică și creaţie i se pare extrem de 

neconvingătoare în Visul chimeric (Manolescu, 1992: 5). Într-o notă 

ironică, dezaprobă tipul de abordare, logica extrem de strânsă a 

demonstraţiei, rigoarea și severitatea aproape dogmatică a discursului, 

precum și didacticismul de tip universitar (Ibidem: 5) considerând că 

analiza critică nu e în niciun caz o cheie spre înţelegerea poeziei 

eminesciene, ci mai degrabă reprezintă un pas important în direcţia 

înţelegerii propriei poezii și proze (Manolescu, 1992: 5). De asemenea, el 

intuiește eminescianismul cărtărescian afirmând că, în esenţă, Visul 

chimeric „pare să fie o teorie literară de tip romantic” (Ibidem: 5), pe care 

însă o percepe în termenii unei „scheme analitice expusă cu minuţiozitate 

și urmărită în cursul exegezei, pas cu pas” (Ibidem:5). 

Manolescu pare să vadă în demersul exegetic al lui Cărtărescu 

numai o perspectivă rigidă, considerând că lucrarea are mai mult 
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caracterul unui soi de inventariere, o „taxinomie a simbolurilor poeziei 

eminesciene”, așa cum o numește el, care nu îi pare destul de 

convingătoare, căci din punctul său de vedere nu e nici un studiu critic, 

dar nici un act de creaţie complet. Și deși tocmai această aparentă 

incompatibilitate face obiectul unei abordări inovatoare, Manolescu se 

păstrează destul de reticent în ceea ce privește modul de abordare al lui 

Cărtărescu. 

De departe, argumentul ultim îl are domnul Sebastian Vlad Popa 

care, cu binecunoscutul său spirit ludic dar ironic, anunţă în „România 

literară”, într-un articol din 1992, că A apărut o carte despre eul liric 

eminescian fără sex. Nu mă pot abţine să nu afirm că lectura cronicii sale 

e de-a dreptul savuroasă. Încă din primele rânduri, domnia sa dă deja 

verdictul: Visul chimeric este „un experiment deopotrivă surprinzător 

(prin temeinicia armăturii terminologice) și hazardat (prin însăși natura 

terminologiei)” (Popa, 1992: 9), iar mecanismul pe care îl construiește 

Cărtărescu, pe seama poeziei lui Eminescu, nu e altceva decât o 

„tehnologie monstruoasă a decriptării mecanismelor psihice, mascate de 

structurile poetice de suprafaţă, care se pune în mișcare, încercând să intre 

în abisurile adevărului ultim eminescian” (Ibidem: 9). Sebastian Vlad 

Popa e pornit să demonteze mașinăria cu care Cărtărescu încearcă să 

decripteze poezia eminesciană, în speranţa de a produce o inovaţie. 

Metoda pe care o folosește Cărtărescu i se pare artificială ca de altfel 

întregul său studiu, căci pare să se forţeze spre a găsi conexiuni între 

simboluri și termeni, făcându-i să demonstreze ceea ce e imposibil de 

demonstrat: existenţa unui imago, a unei imagini interioare, care rămâne 

în afara poeziei. S. V. Popa consideră că lacunele visului chimeric se pun 

pe seama încercării permanente a autorului de a se referi de fapt la sine, 

căci nu găsește o cheie de înţelegere a poeziei Eminesciene, ci mai 

degrabă realizează o grilă de descifrare a propriei sale poezii. Astfel, 

conchide că din Visul chimeric, deși avem impresia că posedăm „secretul 

ultim”, lipsește cu desăvârșire tocmai poezia eminesciană (Ibidem: 9). 

La celălalt pol se situează Ion Bălu care, într-un articol intitulat 

Visul chimeric și publicat în revista „Steaua”, își exprimă, din contră, 

excesul apreciativ, considerând că scopul exegetului a fost acela „de a 

restitui un Eminescu fascinat de zonele întunecate ale cunoașterii umane, 

găsind în opera antecesorului său o structură de mare frumuseţe ideatică” 

anume, „noţiunea de adevăr” (Bălu, 1993: 35). Dacă ceilalţi critici căutau 
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să ilustreze, printr-o grilă de înţelegere proprie, modul în care se 

conturează imaginea interioară la Eminescu, în viziunea lui Cărtărescu, 

lăsând de-o parte luările de poziţie aferente, Bălu se depărtează destul de 

mult, nu neapărat de opinia colegilor săi, ci de esenţa studiului realizat de 

exeget. El nu atrage deloc atenţia asupra modului în care se construiește 

teoria imaginii interioare la Cărtărescu, ci își orientează patosul înspre 

noţiunea de adevăr, considerând că asta aduce nou Visul chimeric, ori 

tocmai acest lucru este ceea ce Cărtărescu evită.  

Visul chimeric nu este un demers de identificare a adevărului 

ultim, căci imaginea interioară, deși o imagine primară, nu este una reală, 

ci doar o copie fidelă a realităţii, o proiecţie deci. Nu trebuie să cădem în 

capcana întinsă de autor , căci sinceritatea sa e una disimulată, ca și 

ipostazierea imaginii interioare. Aceasta este doar un rezultat al reveriei, 

al amintirii. Într-adevăr, este vorba despre o scenă autobiografică, dar 

deformată de amintiri, restructurată, deci, situată la adăpost în centrul 

multiplelor reverii , ca într-un cerc concentric de reprezentări. 

Chipuri în oglindă și imagini reabilitate 
„Oglinda sufletului tău 

Îmi arat-adesea dulce chipul tău.‖ 

Mihai Eminescu 

 

Căutarea obsesivă a chipului în poezia lui Eminescu nu este, la 

Mircea Cărtărescu, altceva decât o căutare a propriului chip, deoarece 

relaţia care se stabilește între el și opera poetului este una de identificare. 

Prin tot acest discurs exegetic, Cărtărescu se referă implicit la sine. Visul 

chimeric este într-adevăr rodul unei lecturi intenţionale. Atunci când 

personajul liric se reflectă în oglinda lacului, în mijlocul codrului, nu 

chipul acestuia se proiectează , ci chipul poetul de acum. Astfel, viziunea 

lui Mircea Cărtărescu în Visul chimeric este una narcisiacă, un narcisism 

caracteristic „răsfăţaţilor vieţii cotidiene”, așa cum spune Alex Ștefănescu 

(Ștefănescu, 2001: 5), referindu-se la optzeciști. Mircea Cărtărescu este 

un postmodern care mai păstrează, încă, ceva din spiritul romantic. 

Relaţia stabilită între volumele sale de poezie și de proză, mai ales, și 

viziunea sa despre poezia eminesciană trădează această influenţă. Alex 

Ștefănescu face chiar o remarcă originală, văzându-l pe Cărtărescu 

propulsat de nicăieri într-o epocă postmodernă în care, cu o admirabilă 
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mobilitate intelectuală, se folosește de tehnici literare la modă (Ibidem: 5) 

pentru a-și susţine reprezentările. Reabilitează imagini trecute, chipuri 

scoase din nou la lumină, dar nu pentru a le reactualiza, pentru a da 

chipului eminescian alte valenţe, ci pentru a le șlefui tocmai ca să-și 

reflecte propriul chip în ele, că aceste chipuri să vorbească despre sine. 

Pus alături de Eminescu, asemeni unui tablou în care se încearcă 

reînvierea trecutului, Cărtărescu pare „un romantic în blugi” (ibidem: 5), 

care, cu minuţiozitatea poetului pe care îl venerează, își construiește el 

însuși opera pornind de la modele poeziei acestuia, făcând mai degrabă 

exerciţii și demonstraţii de postmodernism, din care rezultă un imbold 

intertextual, o dorinţă de a combina și de a amalgama texte preexistente. 

Visul chimeric este un spaţiu în care se pot desfășura în voie „obsesii 

comune”, cum spune autorul însuși, (Cărtărescu, 2011: 6) ale sale și ale 

poetului. 

Criticat sau, din contră, apreciat, studiul realizat de Cărtărescu,  nu 

e un discurs exegetic rigid căci, autorul știe cum să îmbine elementul 

ludic și artistic cu spiritul organizatoric. Tocmai din acest motiv, în Visul 

chimeric, graniţa dintre critică și literatură este greu de sesizat, căci 

demersul exegetic căpătă de la început caracterul unui parcurs 

autobiografic, o încercare de  a se înţelege pe sine ca artist prin opera 

eminesciană. Discursul exegetic se preface într-un joc, dar într-unul 

asumat ; un joc al identificării cu mai multe chipuri ale aceluiași sine 

consumat de reverii. Este o vorbire liberă despre poezia care ajunge să se 

reflecte în proză și care stă la baza acesteia. 

Visul chimeric este un punct comun de întâlnire între exponenţii a 

două generaţii diferite, cu fascinaţii similare.  Caracterul autobiografic îl 

privește atât pe Eminescu, eroul său liric alergând prin hăţișul amintirilor 

înșelătoare, dar și pe Cărtărescu, poetul care încearcă prin Eminescu să se 

explice pe sine ca artist. 

Nu rigiditatea caracterizează acest discurs și nici documentarea 

stufoasă, ci dimpotrivă tocmai caracterul liber și inovator. Poate tocmai 

acest exces de mijloace poetice convinge mai mult decât un mesaj 

inflexibil, decât un discurs obosit. Cărtărescu știe să își implice lectorul, îl 

antrenează permanent, îl responsabilizează, îl pune în temă, declanșează 

așteptări și se disimulează cu abilitate. Cititorul are prin Visul chimeric o 

dublă perspectiv: a autorului ca exeget al operei eminesciene, dar și ca 

exeget asupra propriei opere. Eminescu prin ochii lui Cărtărescu, nu este 
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reinventat .Autorul nu dorește să creeze neapărat o perspectivă 

reîmprospătată, adică să în reactualizeze. Poezia lui Eminescu nu are 

nevoie de astfel de trucuri.   Inovaţia constă în aducerea poetului romantic 

într-un context diferit, căci  prin opera sa se face o lectură de identificare 

cu alta, a unui scriitor aflat la o distanţă „de mai bine de un veac”, aceasta 

este inovaţia. Visul chimeric ne demonstrează că Eminescu poate fi 

oricând actualizat, că distanţa culturală poate fi oricând anulată și 

echivalată unui prezent recuperatoriu, printr-un poet care-și întâlnește 

idolul într-un vis chimeric. 
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IOANA-ANCA DRĂGHICI 

Master II, Iași 

Tat twam asi. Ipostaze ale identităţii în poezia eminesciană 

Numeroase lucrări au încercat să identifice elementele definitorii 

ale individualităţii în opera eminesciană, lucrarea de faţă - urmărind 

aceeași direcţie de cercetare – pornind de la identitatea individului caută 

să prezinte o identitate a colectivităţii ca formă radicală a alterităţii 

interiorizate și non-conflictuale în câteva texte eminesciene. 

Schimbările socio-culturale din secolul al XIX-lea (revoluţiile 

naţionale, inclusiv cele generate de epoca Romantismului) au avut ca 

efect schimbarea reprezentării paradigmei identităţii; este o perioadă în 

care una dintre preocupările principale ale oamenilor de cultură din 

Europa și din spaţiul românesc este identificarea trăsăturilor specifice 

individului și, mai târziu, a elementelor esenţiale unei colectivităţi –  și, 

implicit, conturarea unei discipline care să le definească separat, dar și în 

conexiune. Studiul operei eminesciene a relevat faptul că aceasta este 

conectată cu spaţiul cultural european al ultimelor decenii ale secolului al 

XIX- lea. Astfel, preocuparea pentru descoperirea trăsăturilor definitorii 

ale individului și ale colectivităţii este definitorie pentru etapa creaţiei 

eminesciene berlineze și post-berlineze. Este important să precizăm că 

preocuparea lui Eminescu pentru istoria românilor și pentru tezaurul 

cultural nu apare brusc, ca răspuns la tendinţele descoperite în spaţiul 

universitar berlinez (în special), ci este o activitate ce a lăsat urme în toată 

creaţia acestuia – îi este identificată apariţia încă din perioada 

adolescenţei când poetul  culegea folclor - și a îmbrăcat diverse forme 

(poetice, gazetărești și prezintă diverse manifestări în corespondenţa de 

dragoste).  

Abordarea subiectului nu se realizează doar din unghiul 

contextualizării istorice, ci și din unul cultural: importanţa sejurului 

berlinez rezidă în faptul că Eminescu are șansa să ia contact cu 

întemeietorii disciplinei (Moritz Lazarus și Heinrich Steinthal), disciplină 

ce se va ocupa de studiul naţiunilor și să utilizeze primele documente 

emise în cadrul  etnopsihologiei, așa cum precizează exegeza Ilinei 

Gregori.  Mai mult, poetul nu se mulţumește doar să asimileze noile 
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cunoștinţe și să utilizeze aceleași metode ce au în centrul său cultura, ci le 

dă o notă personală prin faptul că el consideră condiţiile subiective 

(instinctul, fondul psihologic) mai importante decât pe cele obiective 

(rasa, teritoriul) și dezvoltă o teorie a genezei și a definirii unui popor 

având la bază onirologia (pe linie schopenhaueriană) și existenţa unui stat 

natural, ca organism viu (exegezele referitoare la dimensiunea mesianică 

a poeziei eminesciene). Acest aspect este ilustrat în exegeze mai recente 

ca cea a lui Balázs Trencsényi (Balázs Trencsényi: 2010: 347): „Sfârșitul 

secolului al XIX- lea a fost martor al reconfigurării discursurilor despre 

identitate în Europa, deschizând noi paradigme pentru a «explica» 

naţiunile  ca entitate organică, precum Darwinismul social. În cazul 

românesc, acest nou discurs politic a avut rădăcinile în chemarea 

junimistă spre naţionalismul liberal în anii 1860 – 1870, însă susţinătorii 

săi au subliniat și unele aspecte noi, concentrându-se asupra culturii  ca 

nucleu al existenţei naţionale”. Vom observa că această individualizare a 

concepţiei despre chipul unui popor a lui Eminescu susţine ideea o 

ancorării poetului în secolul al XIX- lea.  

Apelând la bibliografia secundară, această lucrare își propune să 

observe cum se articulează teoriile lui Mihai Eminescu despre identitatea 

individului și a colectivităţii (explicite din manuscrise și implicite din 

prozele [Moartea lui Ioan Vestimie], [Archeus]) în câteva texte poetice, 

precum și raportul dintre individ și colectivitate. Apariţia unor noi 

discipline ca etnopsihologia/ psihologia popoarelor are loc într-un secol 

ce devine din ce în ce mai scientist, iar întoarcerea la resursele tezaurului 

popular legitimează arta (literatura); indiferent de subiectul acestei noi 

discipline – sufletul popular/ spiritul etnic/ spiritul naţional – aceasta 

conturează un prim portret al unui „popor” astfel: el este o fiinţă vie ce se 

manifestă ca un organism, fiind mai mult decât suma indivizilor ce îl 

compun, dar este și o fiinţă spirituală liberă deoarece el suportă istoria, 

istorie pe care o modelează în funcţie de experienţele încifrate în sufletul 

său. Pentru a înţelege mai bine revenim la ideile prezente în fragmentul 

din manuscrise  „Și popoarele dorm...” analizat și în lucrarea Ilinei 

Gregori: în acest fragment, Eminescu explică geneza unui stat/ popor ca 

pe o trezire/ trecere ciclică dintr-un somn adânc într-unul mai puţin 

profund: în starea de somn profund, poporul încă neformat are o existenţă 

instinctuală care generează cele mai bune alegeri și forme instituţionale; 

trecerea într-un somn mai puţin profund coincide cu o stare raţională 
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generatoare de greșeli, cu nașterea unei conștiinţe despre sine și analiza 

continuă a  elementelor create în prima etapă – fără a se reuși cunoașterea 

cauzele interne. Pe această linie, putem observa modernitatea viziunii și 

corespondenţele cu teoria lui Jung despre existenţa doar a unui eu 

colectiv. 

Orientarea spre folclor a pașoptiștilor se realizează în momentul 

de tranziţie dinspre barbarie spre civilizaţie (această afirmaţie este 

valabilă pentru clasa de bază a societăţii, nu pentru clasa culturalizată) 

deoarece se observă obsesia acestora de a conecta valorile modernităţii cu 

elementele tradiţiei arhaice (Cezar Bolliac, V. Alecsandri); între poezia 

eminesciană și operele acestora identificăm anunite similitudini ca: 

utilizarea temelor istoriei românilor și a folclorului (obiceiuri, credinţe, 

proverbe, legende) ca fenomene ce concentrează trăsăturile fundamentale 

ale poporului prin forma și limbajul utilizat de acesta. Având și această 

ultimă piesă a background-ului, putem înţelege efortul poetului de a 

utiliza forma și limbajul doinei populare în opera sa, a folclorului în 

general. Mai departe, se întrezărește un chip al poporului situat la graniţa 

dintre antropologie și metafizică... 

Colectivitatea poate fi definită prin modul în care se raportează la 

individ și invers, prin trăsăturile sale obiective și subiective; în poezia Tat 

twam asi identificăm chipul unui popor care acceptă caracterul divin, 

mesianic al unui monarh (prin extindere a atributelor asupra membrilor 

familiei); formula indiană condensează legea identităţii fiinţei umane ca 

parte a Universului dezvăluibilă în momentul unei (posibile) morţi. 

Portretul a două fiinţe feminine relevă faptul că atributele primite la 

naștere ajută la construcţia identităţii personale și influenţează iremediabil 

viaţa, chiar și după moarte: fata de rege are o existenţă binecuvântată, 

luminoasă care îi permite călătoria finală, de contopire cu Sinele Absolut 

după moarte; fata din popor cu o existenţă anonimă și plină de păcate 

(generată de vânzarea ei de către părinţi) va pleca la fel dintre cei vii și în 

existenţa postmortem va avea parte tot de neliniști, fiindu-i negată 

integrarea: „ Ea? Dacă va cădea moartă într-o noapte de beţie/ Prin 

ciocnire de pahare și prin danţuri desfrânate.../ Vreun cioclu de pe uliţi 

va-ncărca-o-atunci-n spate,/ Dară nici în moarte însăși liniște nu va să-i 

fie.‖ (Eminescu: 1978: 39). Conform credinţei indiene (prin raportare la 

titlu), fata din popor va începe o călătorie de reîntoarcere pe ţinuturile 

strămoșilor săi; acest ciclu va avea loc până în momentul în care fiinţa va 
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dobândi acea existenţă luminoasă precum fata de rege, retrospectiva 

onirică neavând loc. Din această poezie observăm că identitatea 

individului este construită prin raportare la istoria altor indivizi/ 

colectivităţii caracterizată prin tradiţiile și obiceiurile sale. Acest fapt îl 

găsim exemplificat mai bine în textul neterminat și rămas în manuscris 

[Moartea lui Ioan Vestimie]; aici avem două forme ale identităţii marcată 

de tradiţiile și obiceiurile poporului căruia îi aparţii: Ioan Vestimie și 

copiii din spaţiul intermediar. Tradiţia populară românească menţionează 

că sufletul mortului rămâne timp de trei zile în locurile frecventate în 

timpul vieţii (până în momentul înhumării) și din acest punct de vedere 

personajul Ioan Vestimie respectă acest obicei; mai mult, copiii 

nebotezaţi rămân fără nume – semnul principal al identităţii unei persoane 

– chiar și în existenţa postmortem. Este necesar să precizăm faptul că prin 

referirile la tradiţiile altui popor, Eminescu acceptă importanţa altor 

culturi și a altor limbi naţionale; el dorește ca fiecare popor să fie adecvat 

fondului său, dar el construiește un spaţiu unde pătrund doar popoarele 

care participă la emiterea  unui spirit naţional marcat doar de emiterea 

adevărului.  

Mai mult, limba unui popor este esenţială în definirea identităţii 

acestuia deoarece prin ea nu se transmite doar un mesaj, ci poporul cu 

toate particularităţile sale (psiho-afective și istorice) se transmite pe sine, 

fiind o dovadă a metamorfozelor și a evoluţiilor sale. O altă idee ce vine 

în completarea acesteia este faptul că Eminescu recomanda ca „tratament 

de românizare” a indivizilor de altă naţionalitate învăţarea limbii române. 

Lingvistica modernă a arătat că moartea unei limbi a fost generată de 

dispariţia poporului ce o utiliza, limba devenind un factor mult mai 

important decât determinarea spaţială în procesul identificării unui popor: 

astfel, nu ne surprinde faptul că în Scrisoarea III poetul definește o 

cultură în funcţie de limba sa: „Un sultan dintre aceia ce domnesc peste 

vro limbă,/ Ce cu-a turmelor pășune, a ei patrie ș-o schimbă‖ (Eminescu: 

1978: 94). Am observat în textele analizate cum tradiţiile și credinţele 

unui popor influenţează constituirea identităţii individuale, în această 

poezie vom supune analizei modul în care acestea trasează un vector 

identitar naţiunii în desfășurarea ei istorică; viziunea sultanului Baiazid 

asupra luptelor pe care le conduce este una (pretins) religioasă. O altă 

componentă a identităţii este „imaginea despre sine”: dacă  Baiazid 

consideră că orientarea religioasă acest fapt îi legitimează orice gest, 
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domnitorul Ţării Românești (Mircea cel Bătrân) consideră că iubirea sa 

pentru popor și ţinuturi poate să explice un comportament războinic, dar 

prima încercare este de apărare prin diplomaţie și dorinţă de pace. 

Domnitorii cu atitudinea lor patriotică, care au luptat pentru ţară aparţin 

acelui „somn adânc” deoarece au făurit datini și legi, iar comportamentul 

lor are caracter de legendă deoarece mai sunt identificabile doar în 

însemnările cronicarilor și imaginile lor devin instrumente de propagandă 

ale unei societăţi degradate: „O, eroi! Care-n trecutul de măriri vă 

adumbriseţi,/ Aţi ajuns acum de modă de vă scot din letopiseţ,/ Și cu voi 

drapîndu-și nula, vă citează toţi norozii,/(...)/ Rămîneţi în umbra sfîntă, 

Basarabi și voi Mușatini,/  Descălecători de ţară, dătători de legi și 

datini‖ (Ibidem: 96). Prin greșelile repetate, societatea contemporană 

poetului, pe care acesta o reneagă, aparţine „visului ușor”. 

Imaginea degradată a unei societăţi contemporane poetului este 

prezentată în antiteză nu cu perioada domnitorilor curajoși ca în 

Scrisoarea III, ci cu perioada de început a literaturii române în Epigonii, 

prin raportarea la activitatea literară a celor mai importanţi scriitori ai 

vremii ca Bolliac, Cantemir, Negruzzi, Alecsandri.  Atitudinea critică a 

poetului faţă de societatea epocii sale se justifică prin faptul că el încearcă 

să îndrepte erorile ei ce depărtează patria de destinul său. Prin această 

galerie de figuri marcante ale istoriei și culturii române, Eminescu 

demonstrează că are conștiinţa identităţii noastre în cultură/ literatură, dar 

și faptul că identitatea unui popor se construiește cu ajutorul literaturii/ 

artei. 

Scrisoarea III cu creionarea unei viziuni asupra istoriei pe cicluri 

(o situaţie de bază este repetată) ce are ca scop obţinerea măreţiei și 

racordarea ei la un spaţiu universal participă la conturarea unei patrii 

cosmice, arhaice. Această încercare de reconstituire a situaţiei „somnului 

adânc”  este mai evidentă în poeziile inspirate de folclor, ce au cadrul în 

mijlocul codrului/ naturii. Limbajul drastic semnificat și imitarea formei 

poeziei populare poate sugera întoarcerea la ceea ce este esenţial, dar și 

fragilitatea întregului univers, așa cum este indicat în exegeza lui Caius 

Dobrescu: „(...) limbajul auster, drastic simplificat, al poemului poate fi 

interpretat și altfel decât ca o expresie a „liricii gnomice”, adică a poeziei 

aforistice a „marilor adevăruri” reduse la esenţă. Această „esenţializare” 

nu e menită să reveleze, ci să ascundă, poetic, un adevăr: cel al fragilităţii 

și perasibilităţii întregului univers.” (Dobrescu: 2004: 83). Prin urmare, 
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recurgerea la modelul folcloric este o refugiere, o încercare de stabilire a 

unui echilibru știut imposibil de realizat. Revedere și La mijloc de codru 

prezintă cadrul natural ca loc matricial și autosuficient: în prima poezie, 

omul este schimbător și se identifică printr-o continuă căutare și din 

această cauză fiinţa umană este excluză din acest spaţiu (nu fiinţa 

biologică) și descifrarea simbolurilor este suspendată; în cea de-a doua 

poezie, falsa citire a simbolurilor poate să înceapă deoarece individul este 

mântuit cu ajutorul chipului fiinţei iubite.  

În concluzie, sublinierea unor trăsături ale chipului poporului așa 

cum se desprinde din opera poetului are menirea de a contura o imagine 

subiectivă a neamului în contextul socio-cultural al perioadei sfârșitului 

de secol al XIX- lea, început de secol al XX- lea, dar și un chip al celui ce 

încearcă să îl schiţeze. 
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ANA-MARIA LUPAȘCU 

Anul III, București 

În fel și chip-între experienţă și experiment 

 
„Le-am arătat oamenilor mari capodopera mea și i-am 

întrebat dacă desenul acesta îi sperie. /Ei mi-au 

răspuns: /-De ce să te sperii de o pălărie?” 

(Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinţ). 

 

Ţinem cu tot dinadinsul să vedem în Eminescu „un romantic 

întârziat”, „ultimul romantic european”, genialitatea, retragerea din lume 

și eternitatea emblemei cu care ne identificăm. Nimic greșit aici, în toate 

aceste faţete poetice și mai ales mitologizante și totuși, prolixitatea 

discursului critic vine tocmai din abordarea unor constante ale operei 

eminesciene. În ultima vreme a venit în atenţia cercetătorilor critica 

genetică în eminescologie, aducând câteva aspecte interesante și relevante 

pentru poetică.  

Demersul nostru vizează analiza unor texte eminesciene care se 

situează în zona unui experiment avant la lettre, caracterizat printr-o 

bogăţie a formelor, poeme în care imaginea devine bizarerie, alegorie sau 

decupaj aticist distorsionat până la a nu mai putea fi recunoscut și nu doar 

simplă figură de stil, așa cum ne-am deprins să depistăm în orice text 

poetic (ca într-o disecţie care scoate la iveală câteva anomalii fără 

precedent, spre care se îndreaptă privirile curioase). Vom propune 

abandonarea consuetudinilor în favoarea unei priviri mai proaspete asupra 

unor texte eminesciene destul de puţin discutate, trecute în umbră tocmai 

pentru că nu se constituie ca o constantă în opera eminesciană. Astfel, 

punctul de emergenţă al prezentei demonstraţii îl constituie ideea că 

poezia s-a născut din joc, chiar dacă în timp ideea de joc a condensat în 

sine o varietate de accepţiuni. Ironia romantică asumată pe deplin se 

transformă în autoironie și merge uneori până la elaborarea unei parodii 

cu miză livrescă, după cum se va putea observa în poemul 

Antropomorfism. Totodată ironia nu se erijează mai puţin în experiment, 

de vreme ce sfidează însăși recuzita romantică atât de serios asumată în 

antume.  Aceste texte atipice permit o lectură prin care – sperăm –vom 
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reuși să scoatem poetul naţional din ipostaza lui de victimă a omagiului, 

arătând că „sublimul” se poate constitui și printr-o atitudine detașată faţă 

de viziunea poietică. Perspectivismul deschis de practicarea autoironiei 

vine în acord cu vârsta poeziei la care se poate în sfârșit produce 

detașarea ironică (așadar, polemică) faţă de topoi romantici.  

Regăsim în asemenea poeme un limbaj marcat de un înalt grad de 

spontaneitate, o pendulare dinspre zona limbajului poetic spre o zonă mai 

pură, în care expresivitatea prevalează printr-o colecţie insolită și 

oarecum obscură de forme poetice. Sunt texte compozite (de felul 

poemului Cristalografie), cu un aspect de potpuriu la o primă vedere, însă 

brodând o reţea fină de sensuri în subsidiar. Caracterul lor de iregularitate 

la un autor „clasic” (id est, „canonic”) sau mai degrabă clasicizat ni se 

pare firesc, însă vom arăta că există urmele unei tradiţii a experimentului 

literar (deși timide) în literatura română, de la barochismul din Occiso 

Gregorii in Moldavia Vodae la experimentele grafico-poetice ale unui 

Iordache Golescu, sau maniera de a experimenta a lui Alecsandri, cel din 

Dicţionar grotesc, Epilogul lui Negruzzi (în volumul Negru pe alb) sau 

romanul anonim Catastihul amorului.  

Regăsim într-o serie de poeme o atitudine cu adevărat novatoare 

care trădează desprinderea de modelele iniţiale ale poeticii pașoptiste și 

afirmarea unei autonomii a viziunii printr-o conștiinţă a unei reflexivităţi 

orientate axiologic. Dacă antumele mizează pe o serie de teme și motive, 

fiind ușor recognoscibile, postumele sunt marcate de eclectism și adesea 

de o răsturnare de viziune. Critica a insistat asupra primei faze a creaţiei 

eminesciene, poezia postumă intrând oarecum într-un con de umbră, iar 

modernitatea unora dintre poeme a fost fie trecută cu vederea 

(neîncadrându-se în estetica tipic eminesciană), fie în mod abuziv 

obnubilată. Totuși, există și situaţii în care se dorește echilibrul, G. 

Călinescu ocupându-se, în egală măsură de antume cât și de postume 

(Opera lui Mihai Eminescu) sau cazuri în care postumele prezintă un mai 

mare interes pentru critic – Petru Creţia sau Ion Negoiţescu. Poeme ca 

Romancero español, De-a născoci noui ipoteze, Un câine-i omenirea 

inovează nu doar la nivel tematic ci și ca formă, conţinând în mod 

intrinsec niște chei de lectură. Witz-ul romantic triumfă în aceste poeme, 

precum și în alte poeme pe care le vom circumscrie acestei analize: Între 

paseri, Bismarqueuri de falsă marcă, Cum negustorii din 

Constantinopol, Scrisori din Cordun, Umbra lui Istrate Dabija voevod, 
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Cristalografie. Texte ca acestea instituie o retorică deschisă 

interpretărilor și poartă în subsidiar o polemică la adresa poncifelor 

romantice pe care poetul le parodiază, o atitudine combativă faţă de 

conceptele creaţie literară și creator (romantic), precum și o 

deconstrucţie a locurilor comune din poezia pașoptistă. Homo ironicus se 

întoarce să-și ia revanșa, să-și demonstreze autonomia, să problematizeze 

statutul propriei arte prin pastișare parodică îmbinată cu ironie și chiar cu 

satiră. Denudarea tehnicii adoptate în poezia de tinereţe echivalează în 

aceste poeme cu un joc strategic în care toate permutările se realizează 

„cu cărţile la vedere”. Critica și autocritica dau nuanţa dominantă, ele 

sunt mecanismele în stare să producă „întoarcerea armelor” din interiorul 

curentului și o demitizare a poeticii romantice cu mijloacele poeziei 

romantice (în special prin ironie). Se produce astfel o breșă, o cale de 

emergenţă pentru o altfel de poezie, semn de luciditate și de trecere spre o 

viziune cu nuanţe poetice metadiscursive. Melanjul voit de conotativ și 

denotativ creează un frumos joc de atitudini conturând o detașare 

conștientă faţă de acel Zeitgeist romantic. Asemenea poeme aduc un suflu 

nou și pentru cititorul forte tânăr, ajuns cumva la saturaţie în privinţa 

textelor eminesciene impuse de-a lungul timpului în cadrul școlii. 

Parcursul nostru demonstrativ a avut ca punct de plecare ironia și 

parodia din textele eminesciene, însă a pornit și dintr-o întrebarea 

firească, legată de contextul scrierii operei. Dacă ţinem seama de context 

și privim istoric actul scriiturii romantice vom constata că poetul e 

contemporan cu marele avânt al simbolismului francez, că scrie 

aproximativ în aceeași perioadă cu Baudelaire, Rimbaud, Verlaine și 

Mallarmé (Le bateau ivre, 1871, Une saison en enfer, 1873, Les 

Illuminations,1886, Romances sans paroles, 1874, Jadis et naguère, 1885 

etc.), poeţi ale căror poeme sunt marcate de simbol sau ermetism. Prin 

urmare, e firesc să se întrebăm cum și în ce grad se produce defazarea faţă 

de poezia timpului. Autodesemnarea „Eu rămân ce-am fost, romantic” a 

fost transformată într-o emblemă, iar sintagme ca „Eminescu, ultimul 

mare poet romantic” au emanat dinspre zona școlărească și au împânzit 

clișeic spaţiul receptării operei eminesciene. Excepţie fac unele manuale 

alternative care au reușit să depășească aceste inerţii categoriale, un soi de 

tautologii care nu rezolvă nimic în procesul înţelegerii poeziei 

eminesciene pe băncile școlii. Fără îndoială că poetica licită eminesciană 

e cea de factură romantică, însă, în mod sporadic, Eminescu își depășește 
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condiţia iniţial asumată (cea de poet romantic), concentrând în viziunea sa 

poetică o critică din interior a fenomenului romantic. Cronologic, la nivel 

european, poetul este contemporan cu poezia simbolistă, însă 

sensibilitatea sa rămâne preponderent romantică. Totuși, inovaţiile pe 

care le-am menţionat (v. supra) indică în mod patent că defazarea cu care 

ne-am obișnuit să-l tratăm pe Eminescu nu se dovedește a fi absolută. 

Practicarea acestei art de l’eloigmenent (cu termenii lui Toma Pavel) 

aduce poeziei românești o poezie nouă, puternică, emancipată, nu însă 

suficient de nouă faţă de tendinţele europene ale vremii. Întrebare firească 

e dacă Eminescu a fost în vreun fel influenţat de poezia timpului și dacă 

eventualele apropieri justifică într-o mai mare măsură orizontul de 

așteptare al cititorului contemporan. O încercare destul de timidă de 

justificare a acestei ipoteze încearcă să aducă Paul Dugneanu (Dugneanu, 

2000). În ansamblu său, volumul este oarecum dezamăgitor, insuficient 

de convingător. Criticul nu înaintează suficiente argumente și analiza 

întreprinsă nu este una consistentă, bazându-se mai degrabă pe studierea 

unor texte eminesciene puse în legătură cu texte ale simboliștilor francezi. 

Comentariile acestuia sunt destul de reţinute, însă preliminariile abordate 

reprezintă un bun model de înţelegere contextualizată a poeziei 

eminesciene.  

Să spui că Eminescu ar fi primul poet simbolist român, acest gest 

ar fi fără-ndoială o exagerare, însă experienţa sa de lectură trebuie să fi 

fost la un moment dat tangentă cu fenomenul simbolist, fapt care s-a 

concretizat într-o experimentare a formelor acestuia. Iată de pildă poemul 

Cristalografie, în întregime fondat pe o dialectică a privirii eului poetic și 

a instanţei receptoare în constituirea sensului. Gradul de ambiguizare și 

simbolul dau o senzaţie de ermetizare, de profundă încifrare. Dar, mai 

presus de aceste trăsături, se remarcă intenţia de a experimenta până la 

ultimele limite ale capacităţii de a figura imaginea poetică surprinsă. 

Introducerea unui artificiu de limbaj-cuvântul hexacontetraedre-pledează 

pentru inovaţia la nivel lexical și, alături de dimensiunea foarte redusă a 

textului (poemul e format dintr-un catren) produce impresia de bruion, de 

proiect lăsat în suspensie, de idee neîncheiată. Cu toate acestea, 

recunoaștem aici o structură finită, rotundă, deși marcată de ermetism. 

Ipostaza de poet artifex se conturează în jurul unui artificiu textual, jocul 

prevalează și conduce semantica în sfera atipicului. De altfel, „Poiesis 

este o funcţie ludică. Ea se desfășoară într-un spaţiu de joc al minţii, într-
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o lume proprie pe care și-o creează mintea, o lume în care lucrurile au alt 

chip decât în «viaţa obișnuită» și sunt legate între ele prin alte legături 

decât prin cele logice” (Huizinga, 1998: 197). Contrar ideii  că jocul e 

neserios, acesta vine cu propriile reguli, reguli ale deconstrucţiei 

limbajului poetic uzitat în romantism. Întoarcerea din interior împotriva 

modelelor produce un efect de răsturnare, luarea în răspăr și limbajul 

mucalit își dau proba virtuozităţii în poemul Umbra lui Istrate Dabija 

Voevod.  

Graniţa dintre parodie și polemică se estompează, caricaturizarea 

modelelor pașoptiste funcţionând ca depășire a fazei iniţiale. 

Deconstrucţia ironică sistematică se produce atât la nivel tematic cât și la 

un nivel superior, filozofic, întregul scenariu pașoptist parodiat în acest 

poem transformându-se într-un joc al transcendenţei goale. Privirea spre 

trecutul glorios aduce în scenă ridicolul jucat cu stil de conducătorul 

moldovean, fidel lui Bachus, edulcorat în esenţe tari și revenind pentru a 

se pronunţa pe un ton apodictic asupra trecutului învăluit într-o aură de 

falsă glorie. Toate referinţele domnitorului trimit la celebritatea vinurilor 

moldovenești, la gloria beţiei, așa încât discursul acestuia devine prilej 

pentru o filozofie burlescă. Limbajul, în acest punct frizează derizoriul și-

l aduce în prim plan, supunându-l atenţiei ca pe ceva serios, grav, căci 

retorica de tip pașoptist se păstrează în mod voit. În subsidiar textul se 

constituie ca o satiră, pentru că înfierează dragostea de alcooluri, însă nu 

aceasta este miza lui. Dacă vom lua în consideraţie falsa etimologie pe 

care Marian Popa o semnalează pentru cuvântul „satira” 
(
Popa, 1975: 

109), Umbra lui Istrate Dabija voevod pare a porni în subsidiar, de la 

falsa etimologie a cuvântului satiră – satyroi – tovarășii lui Bachus- 

pentru că pune în dialog două voci ale unor fraţi întru Bachus-măreaţa 

figură a beţivului conducător o întâlnește pe aceea a hedonistului căruia-i 

„place doina, hora”. Negaţia devine procedură și face pereche bună cu 

ridicolul, iar realitatea apare a priori ca imperfecţiune prin comparaţie cu 

un ideal pe care instanţa satirzantă și-l asumă
1
 (Popa, 1975: 115). 

                                                 
1
„Satira provine dintr-o opoziție declanșată între subiectivitatea finită 

și realitatea exterioară când spiritul cucerit de ideal se înfățișează pentru 

sine independent”. 
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Practicarea ironiei, trădează, după Schlegel caracterul de 

autoreflectare axiologică a actului critic, așadar se face o critică patentă 

prin folosirea mijloacelor poeziei. Poemul debutează în plină atmosferă 

pașoptistă de mister învăluitor pe fondul căreia umbrele trecutului revin la 

viaţă pentru a purta un mesaj (se poate recunoaște cu ușurinţă toposul 

pașoptist al cetăţii), de data aceasta unul absolut rizibil, coborât în sfera 

fiziologicului: „Sub mine-aud un glas ce sună/ Un glas adânc zicând «Mi-

e sete»”. Situaţia de anticlimax survine după o acumulare de tensiune, iar 

trecerea în sfera rizibilului echivalează cu pierderea solemnităţii și devine 

un joc hilar cu fantoșe tarate, încătușate în nevoi fiziologice („«Măria 

voastră-nsetoșează/De sânge negru și hain?»/«El capu-și clatină, oftează:/ 

De vin copilul meu, de vin»”). Parodia devine cu atât mai savuroasă cu 

cât se îmbină cu pastișarea discursului stoic, (auto)moralizator: „Aici 

lipsește tot îndemnul./ În lume mult, nimic aici.”, dar și cu pastișa 

îndemnului lui Seneca („Bibamus moriendum est.”-„Să bem ca buni și 

vechi tovarăși;/Și toţi cu chef, niciunul teafăr,/ Și cum sfârșim să-ncepem 

iarăși”). Atitudinea celui care face pastișă se definește aproximativ astfel: 

„autorul unor pastișe scoate la iveală dedesubturile unei opere, secretele, 

faţa și reversul ei. Meseria lui e indiscreţia, iar tactica sa este lupta corp la 

corp” (Henning, 2009: 44). Beţia e așezată mai presus de orice, fapt 

pentru care toate referinţele discursului lui Dabija Voevod se învârt în 

jurul acestei teme. Apare aici și toposul lumii pe dos: voievodul face din 

defecte calităţi, iar figura lui, de veșnic petrecăreţ devine prototipică 

pentru întreg neamul moldovenilor. Tot arsenalul domnului dă senzaţia de 

butaforie-măscărici, lăutari, cimpoieși mișună în jurul domnului pentru a 

face să irupă adevărata tensiune bahică. Îndemnul de peste veacuri al 

conducătorului își pierde solemnitatea și aura simbolică și devine o 

demonstraţie de antifrază cu efect bine calculat. Caracterul parenetic și 

stilul concluziv al poemului („Și astfel sta-n Moldova toată/Cu susu-n jos 

ce era treaz/Odihna multă-i lăudată/La cel chefliu, la cel viteaz”) denotă 

condiţia eudemonistă a existenţei și intră într-o contradicţie făţișă cu 

poetica serioasă, gravă, cu poezia cu majusculă. Cultivarea echivocului 

ţine și ea de zona aceasta a experimentului, dar trimite și cu gândul la joc 

și la regulile după care se construiește acest joc într-o dublă direcţie, 

deoarece „jocul satisface idealuri de exprimare și idealuri sociale” 

(Huizinga, 1975: 49). Un joc serios în neseriozitatea lui, o simulare per 

contrarium, în care sensul e luat în serios prin parodie pentru că e 
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problematizant, creează o dilemă în raport cu realitatea. Accepţiunea 

generică e aceea că Eminescu nu avea apetenţă pentru ludic, că aplecarea 

lui asupra realităţii are ceva definitiv tragic care transpare în creaţia 

întreagă. Dar ironia se combină de facto cu o problematică superioară, 

gravă, brodată în substratul poetic, manifestată ca opoziţie între expresie 

și sens. Limbajul ironic, scriitura mușcătoare, badinajul devin savuroase 

atunci când presupun comunicarea cu un destinatar virtual prezent în text. 

Se instituie astfel un soi de dialogism în cadrul liricii, poemele sunt 

orientate teleologic, destinate spre a fi decodate pentru că adresarea se 

face vizibilă, intră în concurenţă cu o polifonie de voci. Astfel, poeme ca 

La quadrat, Romancero español, Cum negustorii din Constantinopol, 

Scrisori din Cordun cunosc o adresare directă, în care poetul, așa cum 

afirmă N. Steinhardt discutând despre poemul Cărţile „s-a retras îndărătul 

dreptului său sfânt și indiscutabil (de poet) de a nu lămuri, de a lăsa 

lucrurile neexplicate, de a nu rezolva nimic”(Steinhardt, 2000: 50-51). Se 

caută astfel prospeţimea de limbaj printr-o hibridizare cu genurile de 

scriitură menite a fi adresate.  

Într-un anume fel textele acestea se manifestă sub forma unor 

replici, limbajul lor e deposedat de referenţialitate și, pus în criză, sustras 

inerţiei unei estetici monolitice (de tipul celei din antume). Există aici un 

germene indubitabil de modernitate, după cum bine surprinde Călinescu: 

„poezia lui Eminescu presupune o poetică sau câteva poetici succesive. 

Cu orice riscuri, un studiu asupra formării conceptului modern de poezie 

în literatura română trebuie să se străduiască să pătrundă în această zonă a 

implicaţiilor” (Călinescu, 2002: 182). În termenii lui Mihail Bahtin, orice 

text este o comunicare cu un altul, se instituie astfel dialogismul, iar la 

Eminescu, în textele menţionate avem de-a face cu o asemenea 

manifestare ad litteram. Limbajul rămâne în continuare mijlocul aflat la 

interfaţa dintre realitate și figurare a realităţii, dar în același timp își 

creează un univers propriu și o logică ce se îndreaptă asupra lui însuși, 

semn că limbajul a intrat în criză, că s-a clișeizat. Poemele adresate 

trădează o desprindere de perspectiva exclusiv interioară a experienţei 

poetice și trecerea spre o privire din exterior, unde arhitectura textuală nu 

se mai consolidează exclusiv în jurul materialului romantic ci și-l face din 

subiect obiect. O pluralitate de limbaje se determină unele pe altele și 

inovaţia apare atât la nivelul formal cât și la nivel de conţinut. Mă voi 

opri asupra poemelor Romancero español și De-a născoci noui ipoteze, 
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unde forma este novatoare. Primul poem e marcat de fragmentaritate, 

fiind compus din două secţiuni-prima semănând mai degrabă cu un articol 

aluziv și ironic dintr-o gazetă a vremii, iar partea a doua conţine un poem 

de o ironie usturătoare pe marginea ideii de plagiat. Tonul insinuant, 

zeflemitor, alături de forma hibridă sub care se prezintă textul indică 

ieșirea de sub „dictatura” formei fixe, cu toate că partea conţinând 

poemul e tipică poeticii romantice. Fragmentul din debut, cu multiple 

mărci ale oralităţii (pauze, căderea unor sunete de la sfârșitul cuvintelor, 

scrise ca atare) dă în același timp senzaţia că textul e făcut să fie spus, în 

această primă parte. Caracterul de simplă notaţie pe marginea unui fapt, 

de cronică sumară, profund subiectivă se oprește la persiflare, însă 

poemul, conceput sub forma unui dialog între A și D, unde D este chiar 

idealul feminin al lui Moretti, copiat de Negruzzi (numit Segnor Don 

Lopez de Poeticales) care se lamentează: „Neci n-aș plânge, caro mio,/De 

ar fi traducţiune;/Rea ori bună ea nu schimbă/Din valoarea mea internă.” 

Citirea în intertext cu textul lui Moretti e un gest cu adevărat modernist, 

iar faptul că un personaj dintr-o altă operă literară este pus să vorbească în 

textul eminescian și să emită judecăţi de valoare asupra propriului statut 

de fiinţă de hârtie, manevrată de scriitorul Costache Negruzzi în plagiatul 

pe care-l comite (Viclenie și amor) ne trimite cu gândul la un experiment 

cu mai multe faţete, spre crearea unui pluriperspectivism textual. 

Eminescu face apel aici nu numai la aluzia culturală (menţionarea piesei 

de teatru a lui Moretti) ci și la un fapt ce ţine de ethosul literaturii 

(chestiunea plagiatului), schiţând o eboșă în care să fie posibilă 

relaţionarea dintre personajul Dona Diana cu textul originar căruia îi 

aparţine, cu textul plagiat de Negruzzi, dar și o relaţionare cu eul poetic al 

textului eminescian care pare să conducă dialogul ca într-un interviu, 

orientându-l și dramatizându-l. Amalgamarea arcimboldescă și variaţia 

alcătuiesc un tot învestit cu sens, așa încât stilurile care se întrepătrund 

pot fi delimitate în sine dar și prin contiguitate, participând la obţinerea 

unui efect de bizarerie textuală. Recunoaștem procedeele mult mai târziu 

și cu o frecvenţă sporită, în plină scriitură postmodernistă, unde literatura 

devine un sistem deschis al permutărilor de tot soiul și personajele se 

înrudesc prin legături nevăzute, își dau întâlnire în cele mai stranii feluri, 

fiind într-o continuă comunicare cu trecutul literar. Efectul astfel obţinut 

ţine de intertextualitate, iar ca demers euristic această abordare aduce cu 

ea ideea de joc-jocul cu textul, joaca în text, jocul despre text în care 
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transpare dispoziţia spre o privire distanţată, jucăușă de vreme ce 

„[...]odată cu jocul recunoaștem, cu sau fără voie, spiritul. Pentru că jocul, 

oricare i-ar fi esenţa, nu este materie. El sparge, începând chiar cu 

categoria animalelor, limitele existenţei fizice. În raport cu o lume de idei 

determinată, care are efecte pur mecanice, jocul este, în cel mai deplin 

sens al cuvântului, o superabundans” (Huizinga, 1998: 42). De la o criză 

a limbajului romantic (funcţionând aici ca motor de inovare ) se ajunge la 

o supraabundenţă a formelor, ca o încercare de resuscitare din interior a 

propriei poetici. Dramatizarea discursului dinamizează și introduce 

perspective multiple, limbajul e cel care determină existenţa personajului 

Dona Diana precum și trăsăturile ei. Centrismul limbajului, limbaj care 

condiţionează existenţa denotă o retragere din sfera clișeului, o asumare a 

condiţiei lirice până la limitele ei ultime (în acest punct condiţia de 

personaj de hârtie e similară cu cea a existenţei poetului prin creaţie): „Cu 

gândiri și cu imagini/Înnegrit-am multe pagini:/Ș-ale cărţii, ș-ale 

vieţii,/Chiar din zorii dimineţii” (Cu gândiri și cu imagini). Aici 

conceptualizarea ideilor de „poezie” și de „poet”, teoretizarea lor, indică 

desprinderea de o asumare a perspectivei exclusiv interioare a experienţei 

poetice și trecerea spre o privire din exterior. 

Poemul De-a născoci noui ipoteze se constituie ca un frumos joc 

al distanţelor, o punere în scenă a valenţelor conotative ale limbajului prin 

confundarea concretului cu abstractul (neexplicitată literal). Semnificarea 

formală are aici un rol deosebit: scrierea cu caractere italice a cuvintelor 

„deasupra” și „sub” dau indicii textuale despre cum anume trebuie să se 

desfășoare lectura-în dublă cheie, prin dublarea conotativă și simbolică a 

termenilor. Astfel, se ajunge la concluzia că dincolo de sensul de bază, 

filozofii călătorind cu balonul încearcă se „se desprindă” de jos, adică de 

lumea palpabilă, de condiţia lor mundană, ascensiunea presupunând o 

privire de sus și în sus (spre divinitate). Constatarea că sus nu e nimeni 

echivalează cu o desprindere de dumnezeire („Mă simt acuma desfăcut, 

de-asupra  noastră nime”) și accentuarea sentimentului de unicitate 

identitară (am decoda și altfel acest vers-filozofii sunt singuri deasupra 

tuturor oamenilor – „Pământu-ntreg li se părea un plan pestriţ departe”). 

Ironia se ţese aici fin, învăluie foarte discret sensul poemului, 

demonstrând încă o dată că limbajul de expresie prevalează asupra 

limbajului tipic de creaţie. Jocul cu dubla semnificare a limbajului și 

inovaţia la nivelul formei se întâlnesc și în poemul Un câne-i omenirea, o 
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briză de aer proaspăt în peisajul filozofic eminescian. Spectaculoasă este 

aici reducerea condiţiei intelectualului la o condiţie ontologică, tot printr-

un artificiu de natură grafică: „Poeţi, artiști, istorici, cugetători-căldare.” 

Juxtapunerea termenilor provoacă un efect hilar, care atrage după sine o 

luare în răspăr a filozofiei, a sensului existenţei unui intelectual. În 

subtext citim aici și un elogiu al simplităţii, al bucuriei lucrurilor simple 

prin denunţul vanităţii unei vieţi intelectuale. Vanitas vanitatum, omnia 

vanitas: „Un câne-i omenirea cu o căldare veche/De coada lui legată...și 

nu-ntrebaţi de ce?”. Când propria poetică devine un clișeu se produce o 

dezamorsare tehnică, făcând loc experimentului și experienţei scriiturii, 

fapt bine reprezentat în aceste poeme cu tendinţe experimentaliste, cu 

nuanţe socratice
2
 (Soviany, 2000: 37). Această idee intră în armonie cu 

dezideratul lui Huizinga despre felul în care trebuie asumată condiţia 

poeziei și receptată: „Ca să înţelegi poezia trebuie să te înveșmânţi în 

sufletul copilului, ca într-o cămașă fermecată, și să admiţi că 

înţelepciunea copilului este mai presus decât cea a bărbatului” (Huizinga, 

1998: 197). Conchidem așadar că la polul receptării esenţială este 

desprinderea de poncifuri, eliberarea preconcepţiilor de lectură în direcţia 

acceptării noutăţii, a inovaţiei care, așa cum am încercat să demonstrăm, 

se produce atât formal cât și  ideatic. Și trebuie să acceptăm această nouă 

condiţie a scriiturii, de vreme ce însuși poetul ne semnalează deschis 

insuficienţa limbajului cu care ne deprinsese anterior. În aceste poeme 

ironia nu e manifestare a libertăţii imaginative, ci e mai mult de atât-e un 

rezultat firesc al conștientizării faptului că limbajul romantic se confruntă 

cu o criză și că trebuie într-un fel resuscitat. Și cum altfel mai ușor se 

poate aduce un aer mai proaspăt decât negând ceea ce iniţial a fost luat 

prea în serios? Bricolarea unor semnificaţii poetice e o reverie a 

                                                 
2
 „[…] experimentalismul își dezvăluie întreaga încărcătură de 

socratism; acțiunea asupra instanței lectoriale funcționează după 

principiile ironiei socratice: cititorul este obligat să admită că nu știe ce 

este poezia, că nu poate discerne între poetic și nepoetic și-adus în situația 

de a-și recunoaște ignoranța totală- este «moșit», «renăscut», determinat 

să admită «regula jocului» și să accepte «prozaicul» și «nepoeticul» în 

calitate de poezie”.  
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limbajului, o sărbătoare a fantazării în interiorul limbajului: „Pentru poet 

«fantazia nu mai este reflecţia lumii astfel cum ea se arată ochilor într-o 

reală trezvie, ci ea în fantazia poetului și a artistului se ridică în jur în 

petrificaţiunea ideilor esterne ce reprezintă»” (Eminescu, 1970: 42-44). 

La contactul cu realitatea se interpune un discurs polifonic, sfidător în 

raport cu formele poetice, critic și inovator, metodă abruptă de a exprima 

conștientizarea invulnerabilităţii pe plan artistic. Jocul cu formele e un 

manifest implicit de conștientizare a propriei valori și o demitizare a 

prea-frumoaselor și mult prea tocitelor forme ale limbajului precedent, 

făcând loc unei retorici a textului deparazitată de imaginile eidetice tipic 

romantice sau folosindu-le în continuare ca pretext pentru ironie (ca 

răspuns contradictoriu, dezavuând ceea ce anterior se constituia ca un 

crez poetic). Dezideratul lui Schlegel ca întreaga artă să se revendice de la 

ironie pune în discuţie o libertate asumată prin jocul cu materia (în cazul 

poeziei, un joc prin cuvinte) și cu dualitatea resimţită de scriitor, care-l 

provoacă mereu spre acte de ironie și autoironie. Arta de a fi subtil 

(Jankélévitch) denotă libertatea subiectului care își ia în stăpânire obiectul 

(în cazul lui Eminescu obiectul îl constituie fie propria poetică, fie poetica 

pașoptistă, fie anumite moravuri), completată de o mobilitate a gândirii.  

Conștiinţă reflexivă autentică, replica la propria operă (prin 

autoironie), decontextualizările și recontextualizările pe care le operează, 

precum și asumarea „plăcerii aristocratice de a displăcea” pledează pentru 

o atitudine ce conţine în mod intrinsec latenţe ale poeziei viitorului. 

Semnele modernităţii eminesciene pe care le-am reperat sunt probele 

incontestabile pentru o asumare profund conștientă a unei evoluţii 

personale a poeticii eminesciene în ordine axiologică. Experienţa 

anterioară justifică astfel nevoia de inovare, de experimentare expresivă, 

de exprimare a unui punct de evoluţie în direcţia unei poetici mai variate, 

mai declișeizate, capabilă să ofere surprize în comparaţie cu 

previzibilitatea poeticii din antume. Așadar reţinem: experienţă, 

experiment, expresie ca formulă pentru un nou capitol din lirica 

eminesciană.  

De ce să te sperii de o pălărie ? 
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ANA BUZULEAC 

Master I, Bălţi 

Bruion scriptural și cristalizare artistică în erotica 

eminesciană 

„Poezia lui de dragoste se ridică 

deasupra particularului și a personalului, 

pentru a atinge culmile universalităţii, în 

căutarea absolutului”. 

 (Mario Ruffini) 

 

Interesat deopotrivă de istorie și filosofie, Mihai Eminescu a trăit 

la cele mai înalte cote  evenimentele existenţei. El  a scris despre moarte 

și spaimă, despre singurătate și deznădejde, despre ură și mîndrie, despre 

steaua depărtărilor cosmice și „cercul strîmt‖ al metehnelor omenești. 

Între acestea, un rol important îi revine temei iubirii. Rosa Del Conte 

afirma, în celebra ei lucrare dedicată poetului: „Nostalgia Absolutului, 

înainte de a fi împinsă din punct de vedere intelectualist pînă la instanţa 

fără de răspuns a unei probleme, se înalţă și, în același timp, se liniștește, 

la această fire delicată și vibrantă de senzitiv, prin iubire: care, dacă este 

pentru Eminescu categoria existenţială cea mai autentică, reprezintă și 

experienţa lui de bărbat cea mai contradictorie” (Del Conte, 1990: 204). 

De la acest ultim și răspicat accent putem  începe descoperirea și 

înţelegerea operei eminesciene. 

Fiind un creator de geniu, Mihai Eminescu a fost, în același timp 

un om care a trăit o viaţă plină de griji și căutări, a iubit, a fost rănit din 

iubire, a avut răbdare să suporte răceala nobilei iubite, a savurat „dublul 

farmec al interdicţiei și depărtării” (Del Conte, 1990: 202), îndurînd în 

numele celui mai pasional sentiment uman. Anume acest lucru pare să 

explice diversitatea și, totodată, unitatea eroticii eminesciene. 

Garabet Ibrăileanu arătase încă de la începutul secolului al XX-lea 

că publicarea antumelor îl favorizează pe marele poet. Teză susţinută și 

de alţi critici sau scriitori, cum ar fi, de exemplu, George Topîrceanu, care 

respingea și el ideea valorificării acelor „bucăţi utilizate, bruioane, eboșe, 

note, simple aruncături pe hîrtie alături de poeziile clasice care i-au adus 

gloria”. Același George Topîrceanu insista în articolul „Eminescu și 
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epigonii săi”: „urmașii lui Eminescu i-au încurcat opera, așa încît criticii 

viitorului vor trebui s-o descurce din nou, ca să arate generaţiilor care vin 

pe Eminescu așa cum a fost”. Trăind într-o epocă a excesului de enunţuri, 

inclusiv de enunţuri șocante, orientate mediatic, a venit probabil timpul 

să-l citim pe poet „din interiorul operei sale”, așa cum îndemna și 

profesorul Dumitru Irimia. Astfel, revenind la una dintre marile teme ale 

lui Eminescu, iar marii creatori nu-și pot depăși obsesiile care revin 

mereu cu o forţă crescîndă, și anume, la cea a dragostei, vom încerca să o 

citim pornind de la cele trei texte extrase pentru discuţie din sertarul 

eminescian (Zadarnic șterge vremea, Tu mă privești cu marii ochi, Iar 

faţa ta e străvezie) și de la ideea de chip. Asumîndu-și problematica 

chipului în lirica sa de dragoste, Mihai Eminescu valorifică în primul rînd 

chipul femeii, el încercînd, după G. Călinescu să obţină: „ridicarea 

factorului feminin la gradul unui simbol”, la o stare „de adoraţie care, 

depășind viaţa sexuală, trece în absolut” (Călinescu, 1993: 181). 

Sintetizînd informaţia referitoare la chip și la formele sale (faţă, 

mască, icoană, imagine, iluzia reprezentării ș. A.) din Dicţionarul de 

Simboluri și raportînd-o la  lirica de dragoste a lui Mihai Eminescu, am 

remarcat că Faţa/Chipul iubitei ca „simbol al fiinţei însăși, ca manifestare  

a gîndurilor și sentimentelor sale” (Chevalier, Gheerbrant, 1995: 37-38) 

apare în opera poetului în următoarele sintagme: chip pal, chip de înger, 

chip blînd, chip dulce, chip luminos, chip zvelt, chip de femeie, chip dorit, 

chip bălai, chip mîndru, chip frumos, chip dumnezeiesc, chip sfînt, chip 

de regină, chip adorat (Irimia, (coord.), 2006, I: 405-407) ș. a și, 

respectiv, faţă galbenă, faţa ca o mască, faţă-n văl de gînduri, faţă 

palidă, faţă dulce și șireată, faţă de nea, faţă senină, faţă luminată, faţă 

de amor și de mișcare, faţă blondă, faţă înnegrită, faţă albă, faţă aidoma 

cerei, faţă străvezie, faţă trasă, faţă întoarsă etc. (Irimia, (coord.), 2006, 

II: 300-302). Mai mult, adeseori în lirica eminesciană chipul iubitei este 

echivalat cu o icoană, care, conform simbolisticii sale, semnifică 

„imaginea divină sau, în general sacră, nu numai forma specifică pe care 

o are în Biserica ortodoxă” (Chevalier, Gheerbrant, 1995: 138). Astfel, 

poetul vede adeseori iubita aidoma unei icoanei mincinoase, a unei 

icoanei închipuite sau frumoase, a unei icoane a iubirii sau a unei icoanei 

fericite, dulci etc. Irimia, (coord.), 2006, II: 451-452). În poezia de 

dragoste a lui Eminescu, femeia este o mască-chip, masca, fiind 

„modalitatea de manifestare a Sinelui universal”, dar și o„exteriorizare a 
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tendinţelor demonice” (Chevalier, Gheerbrant, 1995: 273). Așadar, 

Eminescu sugerează că femeia ar fio mască ce-ascunde un infern, o 

mască de ceară, o mască mîndră, netedă și mișcătoare etc. (Irimia, 

(coord.), 2006, III: 29). 

Încercînd o scurtă recitire a eroticii eminesciene din unghiul 

textelor propuse ca reper pentru discuţie în cadrul prezentului colocviu, 

semnalăm de la început că în aceste trei exerciţii de laborator chipul 

femeii își află trei forme de reprezentare, al căror ecou înalt semnificativ 

îl vom regăsi reverberînd în marile poeme eminesciene. 

Poemele în discuţie datează din anul 1876, un an tumultuos și 

îndurerat pentru Eminescu. Este anul în care se stinge mama sa, el însuși 

avînd mari tensiuni în ceea ce privește activitatea sa de bibliotecar și 

revizor școlar. Mai mult, poetul trăiește la intens dragostea pentru 

Veronica Micle, de exemplu, Augustin Z. N. Pop afirma: „în perioada 

august 1874 – octombrie 1877 au fost redactate cele mai frumoase poezii 

de dragoste ale lui Eminescu”, Perpessicius însuși numea acest răgaz de 

trei ani din creaţia lui Eminescu perioada veroniană. Același fapt îl 

confirmă corespondenţa eminesciană: „Draga mea amică, scria poetul, 

adormind seara cu gîndul la tine și desteptîndu-mă dimineaţa tot cu el, aș 

putea să-ţi scriu toată ziua, fără ca să obosesc, dacă cititul nu te-ar obosi 

pe tine (...). În  genere, te iubesc în proporţii cît se poate de mari (...) 

Botoșani, 30 avgust, 187[6]”, sau „Ziua de 4/6 fevr. 1876 a fost cea mai 

fericită a vieţii mele. Eu am ţinut-o în braţe pe Veronica, strigînd-o la 

piept, am sărutat-o. Ea-mi dărui flori albastre pe care le voi ţine în toată 

viaţa mea” (manuscris eminescian). (Mihai Eminescu – Veronica Micle, 

1992: 49).  Rămase în manuscris (Zadarnic șterge vremea – nr. Ms. 

2269, Tu mă privești cu marii ochi – nr. Ms. 2278, Iar faţa ta e străvezie 

– nr. Ms. 2285) cele trei texte eminesciene sunt tot atîtea abordări ale 

chipului femeii iubite. Stadiul lor de manuscris semnalează faptul că 

textele în cauză sunt deocamdată exerciţii de laborator, fie niște schiţe 

iniţiale pentru forme care nu au fost definitivate, fie niște ciorne din care 

s-au preluat anumite elemente pentru dezvoltarea altor texte. Astfel, 

poemul Zadarnic șterge vremea... trimite la poemele Atît de fragedă..., și 

Kamadeva. Poemul Tu mă privești cu marii ochi... gravitează în jurul 

poemelor: Călin (File de Poveste),Lasă-ţi lumea..., Terţine și O, dulce 

înger blând, în timp ce poemul Iar faţa ta e străvezie dialoghează cu 
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poeziile Mortua est!, O,dulce înger blând, Din valurile vremii, O, 

adevăr sublime, Te duci..., Floare albastră, Frumoasă-i și Luceafărul. 

Poemul Zadarnic șterge vremea... valorifică sentimentul iubirii 

armonios împletindu-l cu suferinţa ireversibilităţii acestor trăiri. Poetul 

concepe iubita ca fiind un chip ce contrazice ideea de chip. Altfel spus, ea 

nu este un chip reductibil la un instantaneu, o fotografie, un tablou, chipul 

reprezintă un moment în trecerea timpului. Cu alte cuvinte, Eminescu 

prin chip înţelege forma de manifestare a unei fiinţe într-un moment 

anume, căci chipul este supus metamorfozelor. Însă în poemul Zadarnic 

șterge vremea... Eminescu încearcă să pună în evidenţă eternitatea 

chipului în raport cu ireversibilitatea timpului. Poate și acest lucru 

transmite textului în cauză o aură de intimitate, chiar de posesiune a unei 

imagini, ceea ce sugerează lupta interioară a eului liric de a-i smulge 

timpului ceea ce îi aparţine, or chipul femeii dăinuiește în memoria 

îndrăgostitului: „Zadarnic șterge vremea a gândurilor urme!/În minte-mi 

ești săpată ca-n marmura cea rece,/Uitarea mână-n noapte a visurilor 

turme / Și toate trec ca vântul,  dar chipul tău nu trece”. 

Mihai Cimpoi susţine în legătură cu acest poem că, în esenţă, 

„chipul iubitei se permanentizează în ciuda trecerii timpului; mai mult 

decît atît: reactualizează raiul tinereţii, clipa fericirii paradisiace, care 

potenţează un regret constant: „ci mor, mor de durerea / că-n braţe nu te 

am” (Cimpoi, 2013: 249). Această invocare febrilă a iubitei conturează 

consistenţa obsesiei chipului femeii iubite, care acţionează aidoma unui 

drog pentru sufletul personajului liric. Și pentru că la mijloc este 

intensitatea unei iluzii (a vedea aievea profilul ei), această nălucă se 

substanţializează, chiar dacă acest copil blond născut pentru dragoste 

(imagine constantă a iubitei în lirica eminesciană) este mai degrabă o 

proiecţie amintind de frecventele sale reprezentări onirice: „În veci 

noaptea și ziua șoptesc în gând un nume,/În veci la pieptul bolnav eu 

braţele îmi strâng,/Te caut pretutindeni și nu te aflu-n lume,/Tu, chip 

frumos cu capul întors spre umăr stâng.// Astfel în veci în minte-mi 

încremeniși frumoasă / Și văd în veci aievea divinul tău profil./ O, cum nu 

pot în braţe să te omor plângând, / Tu, blond al vieţii mele ș-al dragostei 

copil!”. 

Strofa a cincea scoate în evidenţă chipul iubitei asemuit unei 

icoane. Intenţia eului liric este de a sacraliza femeia contopindu-se 

spiritual cu aceasta atît în viaţă, cît și în moarte. În acest sens Petru Creţia 
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susţine că: „imaginea obsedantă și nucleară a sufletului îndrăgostit, 

metafora icoană-chip dezvăluie valoarea de cvasisacrament pe care o are 

chipul îndrăgit (...), pierderea lui antrenează pierderea de sine a poetului, 

de parcă chipul iconic al iubitei ar conţine chiar principiul vieţii.”(DLPE, 

2005 – 1: 140). Iubita-icoană echivalează cu divinul profil al iubitei: „Pe 

cât mai am în pieptu-mi un pic măcar de sânge,/În inimă cât fibra din 

urmă va trăi,/Avare, ele-n sine icoana ta vor strânge,/Cu dânsa împreună 

și ele vor muri!”. 

Revenind asupra dialogului acestui text cu alte texte eminesciene, 

constatăm că există filiaţii ce duc către poemele Atît de fragedă...și Din 

valurile vremii, în care iubita apare ca o fiinţă cu trăsături marmoreene. 

În tustrele textele iubita se asociază marmurei: „Din încreţirea lungii 

rochii/Răsai ca marmura în loc —/S-atârnă sufletu-mi de ochii/Cei plini 

de lacrimi și noroc” (Atît de fragedă...); „Din valurile vremii, iubita mea, 

răsai/Cu braţele de marmur, cu părul lung, bălai”(Din valurile vremii). 

Într-un mod asemănător, poemele  Atît de fragedă... și Zadarnic 

șterge vremea... pun în valoare imaginea icoană-chip a iubitei. 

Conștientizîndu-și condiţia, ca și imposibilitatea întoarcerii timpului, eul 

liric încearcă să se opună ștergerii vremei, invocînd eternitatea icoanei: 

„Și să-mi răsai ca o icoană/A pururi verginei Marii,/Pe fruntea ta 

purtând coroană —/ Unde te duci? Cînd o să vii?” (Atît de fragedă...). 

Motivul privirii spre umărul stîng este prezent și în poezia Din 

valurile vremii, ceea ce accentuează faptul că: împlinirea iubirii este 

legată de imaginea fiinţei iubite, de asumarea vizuală a celui iubit
1
: „Și 

întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng,/În ochii fericirii mă uit pierdut 

și plâng” (Din valurile vremii). 

Un alt text cu care comunică într-o măsură mică poemul Zadarnic 

șterge vremea... prin intermediul motivului plînsului din iubire este 

poemul Kamadeva. Plînsul schiţează consecinţele pe care le au dragostea 

și chipul iubitei asupra stării afective a eului liric, ca urmare, plînsul: 

„Puse-o floare-atunci-n arcu-i, / Mă lovi cu ea in piept, / Şi de-atunci în 

orice noapte/Plîng pe patul meu deştept...” (Kamadeva), îl face să fie 

                                                 
1
 Dacă femeia trebuie să stea în dreapta bărbatului său, reiese că ea va privi un umăr 

drept și respectiv, umărul său stîng. Această idee accentuează legătura dintre iubiți, în 

mare parte, fortificată în baza privirii persoanei iubite. 
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sentimental, romantic sau disperat din iubire: „Zadarnic cat repaos pe 

perina cea moale,/Îmi pare c-a mea tâmplă pe piatră o am pus/Și 

noaptea-ntreagă ochi-mi/În lacrimi se îneacă/Și mintea mea în noaptea 

de veci va fi apus” (Zadarnic șterge vremea...). 

Într-o versiune primară a poeziei Kamadeva (Eminescu, 1995: 

341) atestăm și motivul privirii spre umărul stîng. Poetul caracterizează 

spiritul iubirii prin intermediul acestui gest al femeii iubite din poemul 

Zadarnic șterge vremea...: „Dar viclean îi este ochiul,/Deși pasul i-i 

nătîng./El întoarce a lui faţă/Înspre umărul său stîng” (Kamadeva). 

Imaginea copilului blond, un loc comun al liricii de dragoste 

eminesciene, o întîlnim și în poemul postum Eu număr, ah! plîngînd: 

„Și zi și noapte treci /  La tine-n veci gândesc, / Copil frumos și blond, /  

Ce mult iubesc”. Remarcăm că și acest text provine din bogatul lot de 

manuscrise al anului 1876. 

Poemul Zadarnic șterge vremea... este foarte frumos în concepţie, 

chiar dacă nu are o formă desăvîrșită. Mihai Cimpoi arată că această 

poezie „cuprinde frumuseţi care o așează pintre marile creaţii pasionale 

eminesciene” (Cimpoi, 2013: 247). Trimiţînd la biografia poetului și la 

zbuciumul său sufletesc din perioada în care l-a scris, poemul este un alt 

document al luptei poetului cu zădărnicia vieţii. 

Poemul Tu mă privești cu marii ochi este fie o versiune, fie o 

continuare a textului precedent. De fapt, toate cele trei poeme-pretext 

pentru dezbatere ar putea fi văzute din această perspectivă, daca le-am 

privi din unghiul istoriei pe care o conturează în interiorul lor, dar și din 

unghiul vieţii lui Eminescu în anul 1876. Acest text reflectă intensitatea 

relaţiei dintre trăirile eului liric și imaginea iubitei. Totul participă la 

această comuniune dintre un El și o Ea („marii ochi‖, „buze‖, „dulci 

cuvinte‖, „vorbirea ta‖, „fiinţa ta‖). Comentînd textul, Mihai Cimpoi 

semnalează un „impact existenţial profund: fiinţa poetului se pătrunde de 

fiinţa iubitei, exprimată în „dulci terţine” și în „formele dulci ale lui 

Firdusi” (Cimpoi, 2013: 247). Iubita este aidoma muzei, poetul îi fură din 

cuvinte, din priviri, din dragoste: „Urechea mea pândește să le-

auză/Abia-nţelese, pline de-nţeles/Cum ascultau poeţii vechi de muză.//În 

ochii tăi citeam atât eres,/Atâta dulce-a patimei durere,/Că-n suflet toată, 

toat-o am cules” (Tu mă privești cu marii ochi). 

Mai mult, eul liric își recunoaște capitularea în faţa splendorilor 

frumosului chip, care îi domină cugetul acestuia: „Frumosul chip în 
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voluptos repaos/Pătruns-au trist și dulce în cântare-mi./Fiinţa ta gândiri-

mi am adaos.//Căci numai tu trăiești în cugetare-mi./A ta-i viaţa mea, al 

tău poemul,/Cum le inspiri tu poţi să le și sfaremi”. 

Poemul Tu mă privești cu marii ochi  are o remarcabilă 

deschidere către poemul Lasă-ţi lumea ta uitată… în care Eminescu 

dezvoltă febrilul atașament al eului liric faţă de chipul iubitei: „Îi 

răspunde codrul verde / Fermecat și dureros, / Iară sufletu-mi se pierde / 

După chipul tău frumos. // (...) De-al tău chip el se pătrunde / Ca oglinda 

îl alege — / Ce privești zâmbind în unde? / Ești frumoasă, se-nţelege” 

(Lasă-ţi lumea ta uitată…). 

Și poemul postum Terţine înregistrează ecouri din Tu mă privești 

cu marii ochi, ceea ce divulgă concentrarea creativităţii eminesciene 

asupra constantelor afectivităţii sale, ambele texte fiind din anul 1876. 

Iar faţa ta e străvezie este poemul care încheie ciclul acestor trei 

texte, dacă le interpretăm în conformitate cu ordinea din manuscrise. 

Poemul trimite la o ruptură a  poetului cu draga amică. O confirmă, 

indirect, G. Călinescu, marele critic explicînd: „Când Eminescu vrea să 

trezească în femeie remușcarea, el și-o înfăţișează ca pe un cadavru în 

sicriu, în cele trei zile de veghe (...)” (Călinescu, 1993: 160). Acest text, 

contrazice flagrant poemul Zadarnic șterge vremea..., poetul afirmînd 

aici că orice chip este supus timpului și că nimeni nu se poate sustrage 

acestuia, în timp ce metamorfoza finală a chipului femeii ancorează 

poezia în baudelaireiana estetică a urîtului („adorarea” sacului de viermi), 

ultimele două strofe conturînd terifice imagini ale„degradării fatale” 

(Cimpoi, 2013: 37), Mihai Cimpoi întrevede aici o „strategemă de 

renegare a imaginii iubitei” (Cimpoi, 2013: 222). 

Chipul iubitei are în acest text atribute extrem de frecvente în 

lirica lui Eminescu. Sunt prezente „determinări eminesciene cunoscute: 

faţă străvezie ca alba ceară, ochi tulburi de umbra unor misterioase 

dureri”, femeia este un idol cu „chip chinuitor de dulce”(Cimpoi, 2013: 

37). Din unitatea chipului iubitei doar umbra durerii din ochi arată că ar fi 

fost prezent și lumescul: „Iar faţa ta e străvezie/Ca suprafaţa albei ceri/Și 

numai ochii mari sunt turburi/De umbra negrelor dureri” (Iar faţa ta e 

străvezie). 

Poemul respectiv dialoghează activ cu alte poeme eminesciene, 

mai ales în ceea ce privește sublinierea unicităţii femeii iubite: „Tu, ce 

femeie între flori ești/Ș-o dulce floare între femei”. Reformulat, versul 
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revine în poemul Din valurile vremii: „Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi 

ochii mei,/Femeie între stele și stea între femei” (Din valurile vremii). 

Același poem conţine referiri la străveziul feţei iubitei, sugestie a 

dizolvării chipului acesteia, atît în realitate, prin despărţire, cît și ideatic, 

prin refuzul dea și-o reaminti,dar și la durerea din ochii femeii : „Din 

valurile vremii, iubita mea, răsai/Cu braţele de marmur, cu părul lung, 

bălai —/Și faţa străvezie ca faţa albei ceri —/Slăbită e de umbra 

duioaselor dureri!” (Din valurile vremii). 

Străveziul feţei iubitei, dar și ideea de fond a poemului le regăsim 

și în Miron și frumoasa fără corp, care dezvoltă dorinţa aprigă de a lua 

în posesie himera iubirii, ca și oscilaţia între această dorinţă și 

sentimentul aparteneţei la o altă lume. 

Compararea iubitei cu o floare o întîlnim și în alte poeme. De 

exemplu: „M-aș pune pe-o floare de crin,/Să-i beau sufleţelul din 

sân,/Căci am eu pe-o floare necaz:/Frumoasă-i ca ziua de azi!” 

(Frumoasă-i) și „Și te-ai dus, dulce minune,/Ș-a murit iubirea noastră –

/Floare-albastră! Floare-albastră!.../Totuși este trist în lume!” (Floare 

albastră). 

Poemul Iar faţa ta e străvezie este înrudit tematic cu Mortua est!, 

un poem scris anterior, dar și cu poemul O, dulce înger blând, elaborat în 

1876, ceea ce schiţează traseul unor idei constante: „Te văd ca o umbră 

de-argint strălucită,/Cu-aripi ridicate la ceruri pornită,/Suind, palid 

suflet, a norilor schele,/Prin ploaia de raze, ninsoare de stele.//Văd 

sufletu-ţi candid prin spaţiu cum trece;/Privesc apoi lutul rămas... alb și 

rece,/Cu haina lui lungă culcat în sicriu,/Privesc la surâsu-ţi rămas încă 

viu” (Mortua est!) și „O, dulce înger blând,/Cu ochi uimiţi de mari,/La ce 

mai reapari/Să-ngreui al meu gând?/Părea că te-am uitat,/Că n-oi mai 

auzi/Că-mi amintești vo zi/Din viaţa mea de sat!” (O, dulce înger blând). 

Imaginea sacului de viermi, sugestie a degradării telurice sau 

mijloc de înfrînare a tentaţiilor lustrice,este prezentă și într-un alt text 

eminescian cu aproximativ aceeași intenţie: „Tu, timp, nu poţi cununa în 

degete s-o sfermi,/Căci zugrăvir-atâta de bine saci de viermi./O, regi, ce 

puși pe tronuri de Dumnezeu sunteţi,/Să plătiţi balerine și ţiitori s-aveţi” 

(O, adevăr sublime…). 

În ultimă analiză, constatăm că poezia Iar faţa ta e străvezie 

reverberează și în Luceafărul în special prin imaginea chipului străveziu 

și prin asocierea chipului iubitei unui „vas de lut”, ceea ce readuce în 
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discuţie condiţia lumească a femeii, dar și perisabilitatea pasiunilor 

telurice: „Pământ nesimţitor și rece,/De ce iluziile sfermi?/De ce ne-araţi 

că adorarăm/Un vas de lut, un sac de viermi?” (Iar faţa ta e străvezie). 

În Luceafărul, însă, Eminescu atribuie străveziul protagonistului, iar 

apartenenţa la lumea lutului, Cătălinei: „Iar umbra feţei străvezii/E albă 

ca de ceară/Un mort frumos cu ochii vii/Ce scânteie-n afară” 

(Luceafărul); „Dar nu mai cade ca-n trecut/În mări din tot înaltul:/- Ce-

ţi pasă ţie, chip de lut,/Dac-oi fi eu sau altul?//Trăind în cercul vostru 

strâmt/Norocul vă petrece,/Ci eu în lumea mea mă simt/Nemuritor şi 

rece” (Luceafărul). 

În concluzie, poemele Zadarnic șterge vremea, Tu mă privești cu 

marii ochi, Iar faţa ta e străvezie demonstrează prin trei abordări diferite 

a chipului iubitei că și dragostea întrunește diverse manifestări. Reieșind 

din acest lucru, constatăm că poemele în cauză rezonează și cu alte poeme 

de dragoste ale lui Eminescu, ceea ce schiţează un eventual debut în 

perceperea liricii erotice eminesciene. 
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IASMINA BOT 

Anul III, Timişoara 

Chipul – umbră şi icoană 

Mihai Eminescu, poetul ce îşi îndreaptă privirea, contemplativ, 

spre „steaua singurătăţii”, reuşeşte să surprindă cititorul, dezvăluindu-şi, 

cu fiecare poezie, o nouă expresie a chipului său proteic. Poezia 

eminesciană captează palpitul vieţii şi zbuciumul morţii, îngemănate în 

manieră sincronică. Universul pe care poetul îl creează pendulează între 

aceste două talere ale balanţei, ce se înclină întotdeauna în favoarea uneia 

şi în detrimentul celeilalte, calea de mijloc implicând un echilibru greu de 

atins, dar nu imposibil. În acest sens, Irina Petraş, în prefaţa volumului 

Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică, pune în oglindă 

viziunile lui G. Călinescu şi Ioana Em. Petrescu despre universul 

eminescian, astfel că: „G. Călinescu vorbea de universul în semicerc 

închipuit de poezia eminesciană, Ioana Em. Petrescu crezând, dimpotrivă, 

în sfericitatea lumilor poetului, deşi, într-un loc, vede în cumpănă o 

metaforă esenţială, pliată pe motivul izvorârii eterne” (Petrescu, 2005: 7). 

Perspectiva călinesciană surprinde un univers eminescian în care 

semisfera vieţii şi cea a morţii nu se intersectează, a doua fiind doar 

umbra celei dintâi, în timp ce pentru Ioana Em. Petrescu cei doi poli se 

atrag reciproc, formând un tot unitar. Cumpăna dintre viaţă şi moarte 

accentuează tentativa poetului de a aluneca în neant, întrucât moartea nu 

este altceva decât o continuare a vieţii.  

Privind lucrurile în profunzime, vom deduce faptul că, pentru G. 

Călinescu, timpul din poemele eminesciene trasează destinul fiinţei 

umane, care stă sub semnul efemerităţii. Ioana Em. Petrescu consideră, 

mai degrabă, că temporalitatea, în forma sa sferică, transpune tocmai 

succesiunea viaţă – moarte, cele două substituindu-se reciproc, ajungând 

în punctul în care temporalul devine transtemporal. Universul eminescian, 

pe care Călinescu îl descrie, este dominat de un timp spoliat de 

„caracterul cosmic de imagine mobilă a eternităţii” (Petrescu, 2005: 61), 

dobândind, în schimb, „un caracter istoric (comportând adică eroziunea, 

ruperea, stagnarea, degradarea) atunci când iese de sub semnul 

echinoxului şi intră sub semnul solstiţiului” (Ibidem). Solstiţiul 
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marchează cele două momente ale anului în care Pământul se află la cea 

mai mare distanţă de Soare, astfel că, în universul eminescian, acest 

cuvânt devine un simbol al degradării fiinţei umane, ce şi-a pierdut 

caracterul sacru. Pentru Ioana Em. Petrescu, unele poeme ale lui 

Eminescu sunt plasate într-un timp dominat de semnul echinoxului, „un 

timp care nu cunoaşte dramele ruperii, opririi declinului, un timp sferic, 

pe care imaginaţia îl aseamănă calotei sferice a universului platonician, 

ale cărei puncte sunt, toate, echidistante faţă de centru”. (Ibidem). 

Echinoxul delimitează cele două momente ale anului când durata zilei 

este egală cu a nopţii, ceea ce subliniază, din nou, ideea de ciclicitate: 

noapte şi zi, viaţă şi thanatos. 

Timpul trasează şi transgresează graniţele dintre viaţă şi moarte, 

împiedicând în acest mod săvârşirea idealului uman, şi anume, cel de a 

accede spre tărâmul infinitului. Temporalitatea devine instanţa pe care 

poetul o înfruntă de fiecare dată, cu aceeaşi temeritate, cu toate că a 

devenit demult conştient de faptul că, la sfârşitul luptei, nu va avea de 

ales decât să îşi accepte înfrângerea cu demnitate. Cele două ipostaze ale 

chipului, umbră şi icoană, surprinse în poemele eminesciene, evidenţiază 

latura profană, respectiv cea sacră a chipului în viziunea eminesciană, de-

a lungul călătoriei danteşti din Infern în Paradis. Profanul şi sacrul „sunt 

două modalităţi de a fi în lume, două situaţii existenţiale asumate de către 

om de-a lungul istoriei sale” (Eliade, 1995: 12), aşa cum afirmă Mircea 

Eliade. Primul element e relaţionat cu dimensiunea tanatică, iar cel de-al 

doilea este centrat pe relaţia cu Divinitatea. Chipul ca umbră aparţine 

dimensiunii profane, materiale, telurice, viziune pe care o regăsim în 

poezii precum Mortua est!, Gelozie, Înger de pază etc., în care iubita 

apare în ipostaza „daimonului”. Chipul ca icoană vizează hierofania, în 

care lumea profană îşi pierde consistenţa, imaginea femeii ce se 

încadrează în această categorie fiind descrisă în poeme ca Veneră şi 

Madonă, Palida madonă, Îngere palid etc. Prima ipostază a chipului 

feminin aparţine timpului situat sub semnul solstiţiului, iar cea de-a doua 

este dominată de timpul echinoxial. Lucrarea de faţă vizează disocierea 

dintre chipul ca umbră, situat sub semnul solstiţiului, şi chipul ca icoană, 

pe care îl putem atribui timpului echinoxial. Cele două modele temporale 

le regăsim atât la Eminescu, în Iar faţa ta e străvezie, respectiv Zadarnic 

şterge vremea, cât şi în unele dintre Ultimele sonete închipuite ale lui 

Shakespeare în traducere imaginară de Vasile Voiculescu. 



CHIPUL – UMBRĂ ŞI ICOANĂ 

131 

 

„Un vas de lut, un sac de viermi!” 

Chipul în ipostaza de umbră apare în Iar faţa ta e străvezie, astfel 

că dimensiunea în jurul căreia se construieşte poemul este cea profană. 

Desacralizarea este asociată thanatosului, iar pentru poet moartea 

reprezintă firescul, de la care nimeni nu se poate abate. Contrastul dintre 

„faţa străvezie” (Eminescu, 1995: 151) a iubitei, ce ne readuce în 

memorie portretul Luceafărului şi, implicit, realizează o trimitere spre 

celest, sacru, şi ochii întunecaţi de „umbra negrelor dureri”, ce îi putem 

asocia cu dimensiunea profană, se realizează încă din prima strofă a 

poeziei: „Iar faţa ta e străvezie/Ca suprafaţa albei ceri/Şi numai ochii 

mari sunt turburi/De umbra negrelor dureri”. (Ibidem). Descrierea 

chipului feminin coincide cu portretul Luceafărului, astfel că „umbra feţei 

străvezii/E albă ca de ceară”, însă ochii nu mai sunt întunecaţi, ci vii, în 

pofida faptului că astrul este lipsit de viaţă: „Iar umbra feţei străvezii/E 

albă ca de ceară/Un mort frumos cu ochii vii/Ce scânteie-n afară” (Idem, 

1999: 630), epitetul „faţă străvezie” devenind un punct de legătură între 

cele două poezii. 

O altă ipostază a chipului feminin, pe care o putem asemăna cu 

portretul iubitei din poemul eminescian, o descoperim în Sonetul 

CCXXXV din Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere 

imaginară de Vasile Voiculescu, astfel că imaginea feminină este creată 

din aceeaşi „veşnică îmbinare” (Voiculescu, 1999: 643) a sacrului cu 

profanul, a cosmicului cu teluricul, a materialului cu spiritualul, latura 

demonică a acesteia ademenindu-l, iar el, fiinţă umană, vremelnică, îi 

„cade dinainte”: „O veşnică-mbinare a două raze line/Dar cum te-arăţi, 

mă-ntunec... şi sufletul întreg/Se face ochi, piept, braţe...zbucnite către 

tine,/Pâlpâitor de pofte, iar dinainte-ţi cad;/Din nou vremelnicia îşi cască-

n mine abisul” (Ibidem). Chipul „chinuitor de dulce” al iubitei 

eminesciene, pe care poetul îl descrie, însumează trăsăturile definitorii ale 

perfecţiunii, astfel că iubita devine în ochii îndrăgostitului un „ideal”, „o 

femeie între flori/Ş-o dulce floare-ntre femei”: „Tu, chip chinuitor de 

dulce,/Tu, ideal în ochii mei,/Tu, ce femeie între flori eşti/Ş-o dulce 

floare-ntre femei” (Eminescu, 1995: 151). Aceeaşi dorinţă de a reda prin 

cuvinte perfecţiunea iubitei o regăsim şi la Vasile Voiculescu, în Sonetul 

CCXXVIII, în care se conturează un portret al femeii iubite, a cărei „pură 

frumuseţe” e de ajuns să fie privită o singură dată pentru ca poetul să se 
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„umple de splendori”: „Doar pura-ţi frumuseţe în mine se-nfiripă,/Mi-e 

de ajuns să te privesc o clipă/Şi-ntors din nou în beznă, mă umplu de 

splendori” (Voiculescu, 1999: 639). 

În următoarea strofă a poemului eminescian, chipul iubitei îşi 

pierde strălucirea, latura sacră fiind absorbită de cea profană, iar poetul 

conştientizează, cu regret, că fiinţa iubită nu mai poate „rămânea pe veci 

frumoasă”, aşa cum o simte şi o vede în acele momente, această imagine 

conservându-se numai în mintea sa: „De-ai rămânea pe veci 

frumoasă,/Precum te simt, precum te văz” (Eminescu, 1995: 151). În 

Sonetul CCXIX, Voiculescu încearcă, în aceeaşi măsură în care o face şi 

Eminescu, să păstreze în memorie chipul de o „splendoare şi frumuseţe” 

nemaiîntâlnite, deşi realitatea e cu totul alta, femeia devenind „doar 

coaja” arhetipului: „Nu-ţi spun nici adio: cum n-ai mai exista/Rămâi doar 

coaja celei pe care o iau cu mine/Ţi-am supt adânc esenţa şi te-am golit 

de tine/Plec numai cu splendoarea şi frumuseţea ta”. (Voiculescu, 1999: 

635). Finalul poeziei Iar faţa ta e străvezie urmăreşte degradarea care 

cangrenează chipul fiinţei iubite, din frumuseţea căruia n-a mai rămas 

„nicio umbră”, astfel că splendoarea devine putriditate, ceea ce sugerează 

căderea în profan: „Dar în curând şi nicio umbră/Din frumuseţea ta n-a 

fi/– Apoi... apoi vei putrezi” (Eminescu, 1995: 151). Poetul se revoltă 

împotriva „pământului nesimţitor şi rece” în momentul în care descoperă 

că latura spirituală, sacră, a chipului iubitei nu a fost decât o himeră, iar el 

a adorat, în realitate, o fiinţă efemeră, „un vas de lut, un sac de viermi”: 

„Pământ nesimţitor şi rece,/De ce iluziile sfermi?/De ce ne-arăţi că 

adorarăm/Un vas de lut, un sac de viermi?” (Ibidem). Dacă Eminescu 

simte nevoia de a se răzvrăti, Vasile Voiculescu, în Sonetul CCXXXV, se 

întoarce în profan, îndurerat de „visul” că, deşi iubirea este „sămânţa 

eternităţii-n carne”, nu reuşeşte să „răstoarne” materialitatea: „Rostogolit 

pe dâre de flăcări, ca-ntr-un iad,/Mă-ntorc, cântând în carne... Mă doare 

numai visul/Că mai presus de fire, putând să o răstoarne,/Iubirea e 

sămânţa eternităţii-n carne” (Voiculescu, 1999: 643). Atât poemul Iar 

faţa ta e străvezie, cât şi Sonetele CCXXXV, CCXXVIII, CCXIX sunt 

dominate de un timp al solstiţiului, ce reliefează separarea de latura 

spirituală a umanităţii. 
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„Divinul profil” 

În Zadarnic şterge vremea regăsim chipul ca icoană, poezia 

axându-se pe sacralitate, pe care Eliade o defineşte drept: „realul prin 

excelenţă, adică puterea, eficienţa, izvorul vieţii şi al fecundităţii”. 

(Eliade, 1995: 19). În comparaţie cu poemul Iar faţa ta e străvezie, în 

care chipul iubitei se transformă din modelul perfecţiunii într-un „vas de 

lut, un sac de viermi” (Eminescu, 1995: 151), în Zadarnic şterge vremea 

frumuseţea iubitei e transpusă sub forma unei icoane. În cadrul poemului 

se remarcă trecerea impasibilă a timpului, ce „şterge a gândurilor urme”, 

însă nu reuşeşte să estompeze chipul iubitei ce rămâne întipărit în mintea 

poetului, precum literele gravate pe o piatră funerară, ca o dovadă de 

netăgăduit a unei iubiri capabile să transgreseze timpul şi spaţiul: 

„Zadarnic şterge vremea a gândurilor urme!/În minte-mi eşti săpată ca-n 

marmura cea rece,/Uitarea mână-n noapte a visurilor turme/Şi toate trec 

ca vântul – dar chipul tău nu trece” (Ibidem: 83). Valurile uitării alungă 

amintirile în aceeaşi manieră în care talazul mării spumegânde şterge 

urmele lăsate pe nisip, acest proces repetându-se în mod ciclic. 

Timpul, „hainul cerşetor” (Voiculescu, 1999: 635) din Sonetul 

CCXX al lui Voiculescu, suferă umilinţa de a cere îndurare unei fiinţe 

umane, deşi alege să se ascundă sub o mască a indolenţei, precum în 

poemul eminescian: „Şi-ţi cere milă Timpul, hainul cerşetor;/În scârnava 

lui mână, tot mai nepăsător” (Ibidem). Aceeaşi percepţie asupra timpului, 

pe care îl caracterizează drept: „Un călător de vază şi-un hoţoman de 

soi,/…domnul pe care nicio vamă/Nu l-a putut vreodată întoarce inapoi” 

(Stanca, 1980: 128) o întâlnim, la aproape un secol distanţă de Eminescu, 

şi în poezia lui Radu Stanca, contemporanul lui Vasile Voiculescu. 

Timpul ce marchează ipostaza chipului ca icoană, pe care o regăsim la 

Eminescu, dar şi la Voiculescu, este echinoxial, deoarece marchează 

reîntoarcerea la sacru, spiritual, paradisiac. În poemul eminescian, chipul 

feminin devine, în ochii îndrăgostitului, o figură angelică, al cărei nume îl 

rosteşte neîncetat, ca pe o litanie, fără a primi, totuşi, vreun răspuns. 

Căutarea febrilă a iubitei, pe care nu reuşeşte să o găsească, în niciun 

chip, în dimensiunea telurică, deşi o caută „pretutindeni”, îi năruie 

poetului speranţa de a-şi mai redobândi echilibrul sufletesc, realizând cât 

de dificil îi va fi să trăiască, bântuit de singurătate: „Te caut pretutindeni 

şi nu te aflu-n lume” (Eminescu, 1995: 83).  
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În viziunea Ioanei Em. Petrescu, „absenţa femeii (căutată, moartă, 

pierdută, interzisă, aşteptată etc.) este o condiţie de i-realizare a imaginii 

ei, de transformare a imaginii în ‹‹icoană››” (Petrescu, 2005: 156). Chipul 

femeii devine icoană, o imagine ireală a ceea ce până nu demult era real, 

în momentul în care lipsa ei e resimţită de poet. Versul „Tu, chip frumos 

cu capul întors spre umăr stâng” (Eminescu, 1995: 83) schiţează portretul 

celest al Fecioarei ce îşi aţinteşte privirea spre partea stângă, în locul în 

care se află fiul său. Imaginea chipului atât de iubit îl obsedează în mod 

dureros, din pricina faptului că nu îl va mai putea vedea şi, cu atât mai 

puţin, atinge vreodată, fiind nevoit să se consoleze numai cu amintirile, 

frumuseţea iubitei devenind un atribut divin: „Astfel în veci în minte-mi 

încremenişi frumoasă/Şi văd în veci aievea divinul tău profil” (Ibidem).  

Aceeaşi tendinţă de a asemăna frumuseţea chipului iubitei cu 

perfecţiunea Madonei, pe care o întâlnim în poeziile eminesciene, o 

regăsim şi în sonetul lui Voiculescu, în care poetul este subjugat de 

frumuseţea chipului iubitei, ce devine inaccesibilă pentru el, muritorul 

care se închină cu adoraţie „icoanei înalte”, considerată simbolul 

eternităţii: „Am scris iubire? Iartă... citeşte: adorare.../Nu-s rege, nu am 

aur să-mprăştii, nici onoruri/Atât: eternitatea mi-e singura unealtă/Să 

nemuresc în spirit icoana ta înaltă” (Voiculescu, 1999: 635). Revenind la 

poemul eminescian, observăm că orice încercare a poetului de a-şi 

redobândi liniştea sufletească este zadarnică, deoarece chipul iubitei 

continuă să îi bântuie gândurile, astfel că „repaosul” dorit devine somnul 

etern, din momentul în care „perina cea moale” se transformă în „piatră”: 

„Zadarnic cat repaos pe perina cea moale,/Îmi pare c-a mea tâmplă pe 

piatră o am pus/Şi noaptea-ntreagă ochii-mi în lacrimi se îneacă/Şi 

mintea mea în noaptea de veci va fi apus” (Eminescu, 1995: 83). Atâta 

timp cât va mai avea „în piept un pic măcar de sânge”, poetul se va 

dedica venerării fiinţei iubite, „icoana” înaintea căreia mereu va 

îngenunchea pios. Dragostea celor doi nu se poate împlini decât prin 

moarte, prin căderea în profan, aceasta fiind singura soluţie prin care 

iubirea lor să dăinuie veşnic: „Pe cât mai am în pieptu-mi un pic măcar 

de sânge,/În inimă cât fibra din urmă va trăi,/Avare, ele în sine icoana ta 

vor strânge,/Cu dânsa împreună şi ele vor muri!” (Ibidem).  

Şi în sonetul lui Voiculescu surprindem dorinţa de a imortaliza 

iubirea, pentru ca „vecii cu cârdul lor de zboruri” să nu îşi lase amprenta 

asupra ei: „Să nemuresc în spirit icoana ta înaltă/Sub ea să-ngheţe vecii 
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cu cârdul lor de zboruri,/Să-nmărmurească lumea de o iubire, care/Iar 

scriu iubire! Iartă... citeşte: disperare!” (Voiculescu, 1999: 635). Finalul 

poemului eminescian reactualizează episodul biblic al izgonirii celor 

dintâi oameni din rai, poetul fiind cuprins de aceeaşi deznădejde ca 

Adam, în momentul în care a realizat însemnătatea gestului pe care l-a 

comis cu bună ştiinţă. Poetul se consideră damnat, pentru că îi este negat 

accesul în „raiul tinereţii” spre care „priveşte cu jind”. Tot ceea ce a 

existat înainte nu mai are nicio importanţă, din moment ce durerea de a 

nu mai putea strânge fiinţa iubită în braţe devine tot mai acută: „O, rai al 

tinereţii-mi din care stau gonit!/Privesc cu jind la tine, asemeni lui 

Adam,/Eu nu gândesc c-o clipă am fost şi fericit,/Ci mor, mor de durerea 

că-n braţe nu te am” (Eminescu, 1995: 83). Sonetul CCI al lui Vasile 

Voiculescu se încheie cu imaginea aceluiaşi „Adam nemernic”, alungat 

din „iadurile înalte”, ce aşteaptă în faţa porţilor sacre ale raiului o a doua 

şansă de a-şi redobândi statutul de odinioară: „Şi plâng, Adam nemernic, 

la sacre porţi de rai,/Din iadurile-ţi nalte afară când mă dai” (Voiculescu, 

1999: 635). 

În concluzie, în lucrarea de faţă, am încercat să demonstrez că atât 

în poezia lui Eminescu, cât şi în cea a lui Voiculescu se regăsesc imagini 

ale chipului iubitei ca umbră şi icoană. Amândoi percep, într-o manieră 

asemănătoare, îmbinarea dintre materialitate şi spiritualitate, sacru şi 

profan, chipul femeii păstrând, într-o egală măsură, latura sa demonică, 

tanatică şi efemeră, dar şi cea paradisiacă, divină, eternă. Timpul situat 

sub semnul solstiţiului domină varianta chipului ca umbră, iar cel 

echinoxial vizează chipul ca icoană în poemele eminesciene, dar şi în 

sonetele lui Voiculescu interpretate în această lucrare. 
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ALEXANDRU BODOG 

Anul I, Timișoara 

Strategiile eului epistolar. Eminescu și Joyce 

Corespondenţa amoroasă implică, dintre toate tipurile de schimb 

epistolar, cele mai numeroase și apăsătoare riscuri. Nu doar că acela care 

scrie este nevoit să experimenteze infinita permisivitate a unei foi albe, 

dar mai trebuie să ia în calcul și o întreagă serie de provocări: cum va fi 

interpretată cutare șaradă, strecurată aproape fără voia sa chiar în mijlocul 

unei înflăcărări neașteptate?, cât de mult își poate permite să epateze, 

astfel încât demersul său să nu acroșeze zonele derizoriului? sau, printre 

altele, cum poate fi redus riscul suprainterpretării? Nimic din substanţa 

acestor întrebări nu a afectat, cu precădere în secolele trecute, 

comuniunea epistolară a câtorva nume de mare anvergură (literară și nu 

numai), printre ele numărându-se Balzac și Madame Hanska, Sartre și 

Simone de Beauvoir, Frida Khalo și Diego Rivera, Martin Heidegger și 

Hannah Arendt sau Paul Celan și Ingeborg Bachmann; cel puţin 

contrariantă, pentru (prezumtiv) marea majoritate a celor enumeraţi, ar fi 

fost abia informaţia că, la zeci de ani distanţă de moartea lor, o sumedenie 

de cercetători, biografi, jurnaliști ori simpli curioși vor sparge oricum 

fragila barieră a intimităţii pentru a da buzna în labirintul infernal al 

petelor de cerneală și al incredulităţii. În acest sens, aproape orice fel de 

listare e permisă la bursa speculaţiilor: poate că, dorind să evite 

curiozitatea maladivă a posterităţii, bietul Honoré ar fi păstrat tăcerea 

asupra unor afirmaţii precum „Aproape am înnebunit de dorul tău” 

(Matzal, 2014) sau „Mă las purtat de tăvălugul unui vis ademenitor” 

(Ibidem); poate că, într-un mod asemănător, Sartre ar fi tăiat cu două linii 

ferme următoare încercare de dialectică sentimentală: „Îmi stăpânesc 

dragostea pentru tine și o întorc spre interior, asemenea unui element 

constitutiv al propriei fiinţe. Acest lucru mi se întâmplă mult mai des 

decât îţi mărturisesc, dar rareori atunci când îţi scriu. Încearcă să mă 

înţelegi: te iubesc în acelaşi timp în care acord atenţie lucrurilor 

exterioare. La Toulouse, te-am iubit pur şi simplu. Astă-seară, te iubesc în 

adierea înserării primăvăratice. Te iubesc cu fereastra deschisă. Eşti a 

mea, şi lucrurile sunt ale mele, iar dragostea mea modelează lucrurile din 
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jurul meu, în vreme ce lucrurile din jurul meu îmi modelează dragostea.” 

(Ibidem); Celan nu ar avea, la drept vorbind, motive să se ruşineze de 

mica sa indicaţie practică pentru Ingeborg: „Priza pentru fierul tău de 

călcat este în lampă; ai grijă şi închide bine uşa, să nu bage de seamă cei 

din hotel că tu calci.” (Bachmann, Celan, 2010: 30), cu toate că şi lui i-ar 

fi fost imposibil să anticipeze că altcineva în afara ei va ajunge să o 

citească. 

Întrucât aproape orice corespondenţă presupune, în fază iniţială, 

existenţa unei iniţiative suprapersonale, precum și, din chiar momentul 

expedierii, o expectativă cvasiritualizată, caracterul eminamente discursiv 

al unei scrisori de ordin sentimental se impune cu necesitate. În acest 

sens, deosebit de ofertante se dovedesc a fi ipotezele emise de Roland 

Barthes în Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit. Pornind de la 

semnalarea imensei solitudini la care se vede condamnat discursul 

îndrăgostit și fixând subiectul cărţii la o încercare de a investiga 

modalităţile de afirmare ale unui discurs „ignorat, depreciat, de toate luat 

în derâdere, îndepărtat nu numai de puterea în sine, dar și rupt de 

mecanismele acestuia (știinţe, cunoașteri, arte)”, Barthes concepe o 

sugestivă imagine etimologică a discursului ca destrămare și recompunere 

de sine, ca mod de a metaboliza antitezele, organizarea acestora într-un 

mecanism funcţional constituind, în ultimă instanţă, scopul nedeclarat al 

unui demers menit să ocupe noi și noi poziţii de putere: „Dis-cursus 

înseamnă, la origine, acţiunea de a alerga de ici, acolo, reprezentând un 

permanent du-te-vino și felurite «strategii» ori  «intrigi». Îndrăgostitul nu 

încetează, într-adevăr, să alerge în propria-i minte, punând la cale noi 

strategii și ţesând intrigi împotriva lui însuși.” (Barthes, 2007: 9). 

Explicaţiile preliminare preced exhaustivul inventar al așa-numitelor 

„figuri”, adică acele „frânturi de limbaj” (Ibidem: 9) cu ajutorul cărora, în 

cadrul unui proces de stratificare a referinţelor (de la Goethe, Nietzsche și 

Platon până la tot soiul de întâlniri și experienţe cotidiene), „putem spune 

despre îndrăgostitul căzut pradă figurilor sale că se luptă, într-un sport 

puţin nebun, dând totul, asemenea unui atlet; că frazează, asemenea unui 

orator; și-apoi se lasă sedus și împietrit de fascinaţia unui rol, asemenea 

unei statui. Figura îl reprezintă, așadar, pe îndrăgostit la treabă” 

(Ibidem: 10). În lumina acestor observaţii introductive, lucrarea de faţă își 

propune să descifreze modul în care se manifestă strategiile (mai mult sau 

mai puţin evidente, mai mult sau mai puţin subversive) și stratagemele 
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eului în câteva scrisori reprezentative pentru corespondenţa unor cupluri 

ale căror povești au intrat de multă vreme sub auspiciile legendei: Mihai 

Eminescu – Veronica Micle și James Joyce – Nora Barnacle. 

S-au scurs, iată, exact cincisprezece ani de când Dulcea mea 

Doamnă/ Eminul meu iubit reunea cele peste o sută de scrisori inedite 

într-un corpus compact. Lăsând deoparte sinuozităţile genealogico-

encomiastice și epitetele ușor idealizante antrenate în prefaţă, nu se poate 

nega remarcabila valoare documentară a descoperirii uneia dintre cele 

mai înflăcărate, comentate și admirate schimburi epistolare din istoria 

culturii române, cu toate că, în ultimii ani, comentariile pe marginea 

biografiei eminesciene au vizat, cel puţin aparent, raportul poetului cu 

Titu Maiorescu și nefasta perioadă cuprinsă între 1883 și 1889. 

 

Compromisuri, lamento, simptome 

Primele scrisori ale lui Eminescu, scrise la puţin timp după 

decesul lui Ștefan Micle, prezintă o surprinzătoare dimensiune practică. 

Preocupat de instabilitatea financiară pe care Veronica va fi nevoită să o 

suporte mulţi ani după moartea soţului și măcinat de obligaţiile 

acaparante din redacţia „Timpului”, el pare să se transforme (temporar, 

ce-i drept) într-un Rică Venturiano aproape pragmatic; ni-l putem 

imagina, nu fără inevitabila greutate indusă de mitul poetului chinuit de 

capricii divagante, alergând în stânga și-n dreapta, militând pentru o mai 

bună soartă a cererii pentru obţinerea pensiei viagere. Nu mulţi și-ar fi 

putut reprezenta, înainte de apariţia ineditelor, un Eminescu înzestrat cu o 

latură atât de profund diurnă, preocupat până la exasperare de rezolvarea 

unei probleme care, deși privindu-l doar indirect, presupunea totuși o 

serioasă doză de umilinţă. 

Orgoliul hipertrofiat al unui ego rănit a produs, în mod oarecum 

neașteptat, o reacţie mai degrabă echivocă, un soi de abandon pesimist în 

uitare de sine și amărăciune, astfel că, la începutul toamnei lui 1879, 

Eminescu îi scrie Veronicăi: „Sunt incapabil de-a gândi ceva, incapabil 

de-a lucra și mii de idei cari de cari mai curioase și mai nerealizabile îmi 

străbat capul întunecându-mi hotărârea. […] Nici nu îmi pot închipui altă 

viaţă decât în apropierea ta și numai sub condiţia aceasta voi în genere să 

trăiesc. Altfel la ce-aș mai târâi o existenţă de care mi-a fost silă, de la 

care n-am avut nimic decât dureri și în cazul cel mai bun urât.” 

(Eminescu, 2000: 26). Retragerea aceasta nu e decât la o primă vedere 
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definitivă, scopul ei fiind unul de natură pur tactică, exact ca în situaţia 

unui escadron care, văzându-și poziţia periclitată, se apără retrăgându-se 

și plănuiește cu minuţiozitate, încă de la primul pas în spate, un 

contraatac devastator. 

Ca un soi de atac prin învăluire se prezintă, la o lectură atentă, 

cele șase scrisori consecutive ale poetului dintre 28 decembrie 1879 și 1 

februarie 1880. Notaţiile cvasiclinice cuprinse de acestea – „Sărbătorile 

[…] le-am petrecut bolnav între cei patru pereţi ai miei.” (Ibidem: 51); „tu 

știi bine și ţi-am spus-o că, de câte ori dorm ori trăiesc neregulat, mi se 

îmflă piciorul și se coace” (Ibidem: 56); „iarăși am trei găuri în picior.” 

(Ibidem); „boala m-a oprit de-a ieși din casă” (Ibidem: 60); „nu pot veni 

încă că sunt bolnav” (Ibidem: 73); „Eu tot cu piciorul îmflat și în 

neputinţă de-a veni la Iași” (Ibidem: 77) – , deși nu sunt suficiente, prin 

ele însele, pentru un proces de intenţie, constituie un indiciu rezonabil nu 

doar în privinţa unei specii aparte de ipohondrie, dar și în legătură cu 

încercarea de evita reproșurile Veronicăi, cu toate că acestea nu vor 

întârzia să sosească. 

 

Paradis în destrămare? 

1880 și 1881 au fost, de departe, cei mai complicaţi ani ai relaţiei 

lor. Reflectată cu fidelitate în corespondenţă, această paranteză de 

reproșuri și incertitudine a înlocuit inventivitatea ludică și inepuizabilă a 

știutelor diminutive, ca „puiuţul meu cel scump” (Ibidem: 47), „Poţoţoni” 

(Ibidem: 56), „Poţico” (Ibidem), „Nicuţă” (Ibidem: 63), „îngerașule” 

(Ibidem: 73), „Cuţă” (Ibidem: 77), respectiv „Titi” (Ibidem: 418), 

„Tropoţel” (Ibidem), „Miţicule” (Ibidem: 423), „Miţule” (Ibidem: 423) 

sau „Miluţă” (Ibidem: 424), cu uscat-protocolarele formule de tipul 

„Stimabilă Doamnă și respectata mea amică” (Ibidem: 155), „Al D 

Voastre supus servitor” (Ibidem: 156), respectiv „Domnule Eminescu” 

(Ibidem, 474). În pofida revendicărilor Veronicăi și a încăpăţânării lui 

Eminescu, cei doi nu par dispuși să acorde conflictului proporţii, păstrând 

duelul epistolar în zona noncombativităţii confortabile, condimentate 

chiar cu intermezzo-uri de tandreţe glacială, ca în acest pasaj care începe 

vag conciliant și sfârșește printr-un nou pas îndărăt: „Aș fi avut dorinţa 

de-a veni la Iași de Paști cu care ocazie aș fi avut onoarea de-a Vă 

prezenta omagiile mele, dar sărbătorile, căzând imediat înaintea 

plăcutelor mutări, apoi eu fiind singur și ticăit în toate privirile, am trebuit 
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cu toată părerea de rău să renunţ la aceasta” (Ibidem: 149). Ceva mai mult 

de trei ani despărţeau aceste rânduri de declanșarea bolii poetului și de 

intervalul chinuitor de timp pe care cei doi îl mai aveau de parcurs până la 

moarte; un sfârșit prematur care amintește de acel deznădăjduit memento 

din poemul lui Mazilescu: „viaţă moarte viaţă moarte/pentru că ne-am 

despărţit pînă acum de o mie de ori/pentru că ne-am despărţit de o mie 

două sute patruzeci și patru de ori/noi nu ne mai putem despărţi niciodată 

niciodată/oh salvie levănţică iasomie trandafir” (Mazilescu, 2003: 117). 

 

O zi cât un epos 

Nelipsit de o anumită distanţare sarcastică – „Ca toţii marii 

scriitori, Joyce și-a ales modul de a fi neînţeles în timpul vieţii pentru a fi 

interpretat la nesfârșit după moarte” (Sollers, 2002: 296) – , micul eseu 

dedicat de Philippe Sollers relaţiei dintre marele Joyce și eterna sa muză, 

Nora Barnacle, se remarcă prin fineţea intuiţiei și concizia diagnosticului. 

Mai întâi, întâlnirea lor constituie unul dintre acele rare momente în care 

viaţa obișnuită se suprapune perfect peste literatură, căci cum altfel ar fi 

fost posibil ca o biată cameristă născută în anodinul Galway să fie 

prototipul celor mai importante eroine din proza unuia dintre marii 

arhitecţi ai prozei moderniste? Altfel spus, ce stranie combinaţie de noroc 

și galanterie epifanică i-a putut facilita lui Joyce întâlnirea din acel 

inubliabil 16 iunie 1904? Oricum ar fi stat lucrurile, cele câteva scrisori 

care au reușit să fie salvate oferă, pe lângă obișnuita hrană pentru puritani 

de ocazie, voyeuriști și pudibonzi, o consistentă mărturie a modului în 

care Joyce își etala (nu fără o anume reţinere, trebuie spus) ipostaza de 

Don Juan domesticit, literalmente incapabil să iasă de sub dominaţia 

hipnotică a Norei (iubită, viitoare soţie, dar, nu mai puţin și deloc 

surprinzător, revendicată inclusiv ca figură maternă), chiar dacă, cel puţin 

la început, trucurile seducătorului refulat se manifestă cu gracilitatea 

mecanică a unui sibarit. Cert este că, în acea zi de vară irlandeză, 

frumuseţea a fost mai mult ca oricând în ochii privitorului, iar acești ochi 

nu erau nici pe departe cei ai unui inocent lunatic. 

 

Un paradox numit Joyce 

Marile antiteze pe care se fundamentează cele câteva zeci de 

scrisori, excelent traduse și prefaţate de Bogdan Alexandru-Stănescu, nu 

sunt nicidecum scoase din jobenul celui care a pus Dublinul pe harta 
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marii literaturi europene. Trup – spirit, sex – creier sau mușchi – sinapse 

au fost, de la Dante și Beatrice până astăzi, mereu marile bătălii. Ceea ce 

șochează în cazul lui Joyce este mai degrabă felul în care Nora, așa cum 

se reflectă absenţa ei în scrisori, pare mai degrabă o plăsmuire născută în 

laboratorul unei imaginaţii care a depășit cu mult limitele umanului. 

Ridicată în slăvi pentru a fi, aproape instantaneu, redusă la stadiul de 

obiect al dorinţei, înger și demon, „micuţa mea călugăriţă” (Joyce, 2013: 

90) și „Curviștina mea dulce” (Ibidem: 96), „floare stranie, singuratică, de 

un albastru închis, înmuiată de ploaie” (Ibidem: 113) și „Futăcioasa mea 

dulce și obraznică” (Ibidem: 98), Nora seamănă infinit mai mult cu Molly 

Bloom sau Anna Livia Plurabelle decât cu o fiinţă reală, iar asta tocmai 

pentru că Jim al ei se simte mult mai sigur printre propriile sale personaje 

decât în realitatea anostă a propriei sale vieţi. Conform ipotezelor emise 

în monumentala biografie elaborată de Richard Ellman
1
, etapa scrisorilor 

obscene a fost „procesul” decisiv pe care Joyce i l-a instrumentat Norei, 

momentul în care orice fel de strategie a fost abandonată în favoarea unei 

legături care nu avea să fie învinsă nici de vicisitudinile infernului și nici 

                                                 
1
 „When Joyce met Nora Barnacle in 1904, it was not enough for her to be his 

mistress, she must be his queen and even his goddess; he must be able to pray to her. But 

to gain all her love, and so increase her perfection, he must make sure she will accept 

even the worst in him. He must test her by making her his wife without calling her that, 

by denying legal sanction to the bond between them, just as in dealing in his mother he 

had wanted her to acknowledge him as her son even though in so many ways he was not 

filial. Nora Barnacle passed this test easily, no doubt aware that their attachment was 

indispensable to him. Then he tried her further, not by flouting her religion, which she 

did not care deeply about, but by doubting her fidelity. That the accusation might be 

false did not deter him; in a way, it encouraged him, for if he was accusing her falsely he 

could be, when reassured of her innocence, more humble and so more childlike than 

before. When this test too was surmounted, Joyce made a final trial of her: she must 

recognize all his impulses, even the strangest, and match his candor by confiding in him 

every thought she has found in herself,  especially the most embarassing. She must allow 

him to know her inmost life, to learn with odd exactitude what it is to be a woman. This 

test, the last, Nora passed successfully later in 1909. In so doing she accepted 

complicity, she indulged his reduction of her motherly purity jest as she had indulged his 

insistence upon that purity. Joyce’s letter during his two subsequent absences  from her 

in Trieste were full of thoughts about  ’adoration’ and ’desecration’ of her image, 

extravagant terms that he himself applied”  (Ellman, 1982: 327). 
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de rarefierea marilor înălţimi, menţinându-se mereu în spaţiul protector al 

unui Purgatoriu unde spiritul devenea carne, iar carnea – spirit. 

 

Scurt popas pe tărâmul lui Musil sau Un final nu tocmai 

strategic 

Musil strecoară (folosindu-l pe Ulrich drept instrument, firește), 

într-un memorabil capitol din Omul fără însușiri, următoarea ipoteză de 

lucru: „Ia, de exemplu, frumuseţea unei femei; ceea ce te uimește și te 

copleșește la frumuseţea pe care crezi că o vezi pentru prima dată în viaţă 

cunoșteai și căutai de mult în sinea dumitale, ai avut dintotdeauna o 

răsfrângere a ei în faţa ochilor, care acum s-a intensificat la lumina zilei; 

dimpotrivă, dacă e vorba cu adevărat de o dragoste la prima vedere, dacă 

e o frumuseţe pe care n-ai mai văzut-o înainte, atunci pur și simplu nu 

mai știi ce să faci, de unde să începi; n-ai mai trecut niciodată prin așa 

ceva, nici nu știi ce nume să-i dai, n-ai nici un sentiment de răspuns în 

tine, ești doar buimăcit, cum n-ai fost niciodată, orbit, într-un fel de 

stupoare, redus la o stare de idioţie, care de-abia s-ar părea să mai aibă 

ceva în comun cu fericirea.” (Musil, 2008: 488). Ce se-ascunde, la urma 

urmelor, în această răvășitoare dezordine numită dragoste? Nimeni nu 

știe, dar o mică mistificare mitologică ne-ar putea ajuta să schiţăm umbra 

unui răspuns: confruntarea dintre Narcis și Ares nu are loc doar pe o 

pajiște fantomatică, în amurgul improbabil al unui Olimp dispărut între 

timp; există dovezi scrise că cei doi s-au confruntat, acum mai bine de un 

secol, cu o regularitate diabolică, în, pe-atunci, încă obscurele orașe 

numite Iași și Dublin. 
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MARTA-PETRONELA AFLOAREI 

Anul I, Iași 

Personalitatea eminesciană între identitatea publicistică si 

cea a creatorului 

Formularea problemei 

Acest studiu își propune, prin o situare contextuală a personalităţii 

eminesciene în peisajul secolului al XIX-lea, să analizeze posibilitatea în 

care dintr-un poet se poate naște un gazetar de geniu, adică modul în care 

eul eminescian își poate translata sufletul imaginativ naţional din aria 

artei, nu doar a poeziei în spaţiul pragmatic publicistic. Scindarea eului 

eminescian între cele două ipostaze dezvăluie portretul unei personalităţi 

complexe, a cărei identitate se conturează prin analiza dublei sale 

raportări. Pornind de la presupoziţia că gazetăria este o opţiune 

pragmatică în opoziţie cu arta, se impune necesitatea analizării impactului 

avut asupra poetului gazetar a mentalităţilor social-istorice, concepţii care 

răsună deopotrivă în opera marelui poet, dar și în activitatea sa 

publicistică. Aprecierile sale din acest domeniu, etichetarea 

personalităţilor prin critica acerbă nu sunt lansate cu incompetenţă, ci din 

scrierile acestuia transpare imaginea unui homo universalis care-și 

construiește cu material factologic exemplele care îi întăresc argumentele 

ce conturează ideea naţională. 

 

Metoda demonstraţiei 

Îmi propun să demonstrez ipoteza precizată prin raportarea la 

personalitatea eminesciană din diferite perspective. În primul rând, prin 

demonstrarea statutului de geniu, în sensul de situare în sufletul 

poporului, urmată de stabilirea cadrului în care se manifestă geniul artistic 

în vederea afirmării idealului naţional. Pornind de la faptul că eul 

eminescian se implică în dublu plan, artistic și publicistic, voi încerca să 

probez acest fapt prin analiza romanului neterminat Geniu pustiu în 

corespondenţă cu dezbaterea unei anumite perioade din activitatea sa 

publicistică de la ziarul „Timpul”. 
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Demonstraţie 

Problema omului de geniu 

Dubla raportare eminesciană se naște din situarea geniului, 

conform etimologiei, în sufletul poporului. Deși considerat un spirit 

cosmopolizant în ceea ce privește sfera gândirii sale artistice, profund 

influenţată de spaţiul cultural european, Eminescu se angajează în slujba 

poporului, astfel încât orice raportare în plan artistic dezvăluie spiritul 

cultural naţional, care, filtrat prin furcile caudine ale mentalităţilor vremii, 

răzbate în scrisul eminescian cu o forţă incontestabilă. Geniul, nu în 

sensul în care s-a consacrat acest termen, acela de cea mai înaltă treaptă 

spirituală a omului, ci privit etimologic, ca provenind din termenul 

genius, poate fi explicat prin raportarea la credinţa romană unde geniul 

era spiritul sau duhul poporului. Acest fapt trimite la misiunea eului 

eminescian, care, deși spirit profund occidentalizat, își folosește resursele 

creatore în favoarea poporului. Reliefantă este în acest caz afirmaţia lui 

Eminescu însuși: „Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarele 

soarbe un nour de aur din marea de amar Eminescu invocă somnul adânc 

al poporului, în a cărui stare de dormitare latentă se află fundamentul unei 

naţiuni: „Viaţa popoarelor începe cu un somn adânc… Ele creează 

instituţii și legi, care deși descoperite fără ca mintea să fi jucat vreun rol, 

sunt mai bune decât dacă ar fi rezultatul unei reflexiuni”. Se poate 

preciza astfel și afirmaţia lui Jung, conform căreia „oamenii nu au minţi 

inconștient personale, ci împărtășesc un singur inconștient colectiv” 

considerându-se că retrospectiva onirică facilitează accesul la fondul 

latent inconștient al poporului, în care se dezvăluie mecanismul 

involuntar care generează ontologic o societate. Apelând la acest fond 

latent, reliefante devin arhetipurile care creează mituri, religii, idei 

filozofice ce definesc o societate, Eminescu fiind vocea care 

reactualizează aceste elemente distinctive ale poporului. 

 

Contextul epocii 

Pornind de la această situare a eului eminescian în raport cu 

poporul trebuie reliefată modalitatea în care acesta contribuie la 

menţinerea spiritului naţional având în vedere contextul epocii. Lupta 

artistică a poetului are o dublă cauză care ţine pe de o parte de intenţia de 

a remedia prin critică anumite aspecte ale societăţii, în special în ceea 

privește adversităţile sale faţă de liberali, cărora le reproșa lărgirea 
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sensului principiului fundamental care guvernează doctrina, iar pe de altă 

parte, de responsabilitatea sa în calitate de poeta vates de a contribui la 

afirmarea societăţii, o activitate specifică profilului unui patriot 

desăvârșit, al cărui ideal este înnobilarea poporului prin demontarea unor 

supoziţii care îi afectează fondul primordial latent. 

Ceea ce trebuie menţionat este faptul că în diacronia societăţii 

românești a secolului al XIX-lea, două au fost momentele în care 

resursele spirituale și materiale ale poporului s-au evidenţiat în scopul 

menţinerii identităţii naţionale. Ambele momente, Revoluţia de la 1848 și 

Războiul de Independenţă, sunt valorificate de Eminescu. În cartea sa 

Crearea identităţilor naţionale în Europa, Anne Marie Thiesse susţine că 

„Adevărata naștere a unor naţiuni are loc atunci când un grup restrâns de 

indivizi declară că ea există și încearcă să o demonstreze” (Thiesse, 2000: 

7). În secolul al XIX-lea începe să se contureze ideea de naţiune, acesta 

fiind, de altfel, și secolul naţiunilor. La conturarea acestei idei contribuie 

o serie de evenimente, dintre care cea mai importantă este Revoluţia de la 

1848, ecou al Revoluţiei franceze. Naţiunea își începe procesul de 

constituire prin unele acţiuni pe plan politic, care nu vor fi omise pe plan 

artistic de Eminescu. Dacă în Germania „naţionalismul patriotic merge 

mână în mână cu cosmopolitismul intelectual, ilustrat de liberalii fraţi 

Grimm, care nu ţin seama de frontiere când vine vorba de schimburi 

intelectuale și de scoaterea la lumină a momentelor naţionale” (Thiesse, 

2000: 47), în spaţiul românesc acest rol îi revine conservatorului Mihai 

Eminescu, care acţionează pe plan artistic în vederea sublinierii ideii de 

naţiune și a altora adiacente. 

Stabilind un raport de corelaţie între cele două atitudini, se poate 

afirma că spiritul artistic eminescian anunţa încă de la nouăsprezece ani 

cariera unui mare gazetar. Ziarul românesc, la care lucra Toma Nour, 

devine un loc comun încă din primele pagini ale romanului, fiind amintit 

pentru a completa portretul unui literat. Ziarul reprezenta o entitate, un 

stimul intelectual, un informator al realităţii cotidiene. Stabilind un arc în 

timp, se face o trecere simbolică de la modelul artistic eminescian Toma 

Nour la ziaristul consacrat, Mihai Eminescu, a cărui superioritate se află 

în statutul de creator al primului. În sprijinul sublinierii importanţei 

ziarului vine afirmaţia aceleiași Annei Marie Thiesse care susţine că „un 

rol major în difuzarea sentimentului identităţii naţionale îl joacă apariţia 

ziarelor, care instaurează o nouă formă și un nou cadru de dezbateri”. 
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Aparţinând naţiunii, Eminescu devine simbolul unei imagini universale, 

cu o sferă largă de răspândire, fiind, așa cum afirma Eugen Negrici: „un 

mit și pentru că întruchipează ceea ce nu avem în structura psihică și 

temperamentală, ceea ce ne-am fi dorit probabil să avem” (Negrici, 2008: 

76). Atitudinea eminesciană se răsfrânge asupra tânărului revoltat Toma 

Nour, care este „un demon eminescian ca într-unele din poemele primei 

epoci, Înger și demon, Împărat și proletar, Strigoii, personaj byronian, în 

care frumoasa complexiune fizică ascunde un suflet dezamăgit și 

revoltat” (Vianu, 1985: 218-222). Astfel, o interdependenţă de ordin 

superior se poate stabili la nivel metaforic între Toma Nour și Eminescu. 

 

Situaţia politică 
Dacă savanţii berlinezi susţineau că „poporul este un grup uman 

care se consideră a alcătui, care se socotește un popor” (Gregori, 2008: 

16), meritul lui Eminescu este acela de a redeștepta acest principiu în 

sensul în care nu doar manifestările patriotice menţin caracterul omogen 

al unui popor, ci mai ales sentimentul armoniei între indivizi. Și în ceea 

ce privește acest simţământ, conjunctura epocii nu pare să-l situeze într-o 

poziţie privilegiată. Lupta acerbă între liberali și conservatori relevă mai 

degrabă un dezechilibru. Eminescu afirma „Şi noi suntem liberali în 

marginile pe cari le permite armonia intereselor naţionale şi existenţa 

statului român ca individualitate deosebită. Ceea ce nu admitem este ca 

libertatea să fie o libertate de exprimare şi democraţia să fie domnia unei 

populaţii flotante şi improductive” (articolul Ne pare bine… din 2 martie 

1880). Aşadar, ceea ce produce dezechilibrul unei societăţi nu este doar 

influenţa exterioară, ci mai degrabă o alterare interioară, generată de 

unele mentalităţi eronate, pe care Eminescu nu pregetă să le critice. 

Șerban Cioculescu afirma „Pe cât iubeşte şi admiră structura primitivă a 

poporului, pe atât urăşte şi desconsideră liberalismul românesc” 

(Cioculescu, 1985: 122). 

Situat în plin proces politic, la ivirea zorilor celor două doctrine, 

Eminescu consimte în direcţia conservatorismului, fiind susţinător al 

valorilor naţionale, al evoluţiei lente a societăţii, dar temeinice. 

Atitudinea conservatoare transpare şi în romanul Geniu Pustiu: „Oamenii 

noştri au frumosul obicei de-a iubi orice-i străin,de-a uri tot ce-i 

românesc”. O atitudine de revoltă se citeşte în această afirmaţie, o revoltă 

persistentă în rândurile conservatorilor, dacă e să luăm în calcul şi celebra 
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teorie a formelor fără fond. Dihotomia fundamentală a spiritului naţional 

şi deschiderea spre Occident situează eul eminescian într-o ipostază de 

asemenea dublă. Fiind asociatul poporului, care estompează tendinţa de 

pierdere a identităţii naţionale prin respingerea unor valori alogene, 

Eminescu adoptă totuşi o atitudine de expectativă, în sensul în care 

valorile, conceptele, nu sunt demontate din start dacă contribuie la 

îmbogăţirea spiritualităţii româneşti. Stau mărturie influenţa studiilor 

berlineze, influenţa schopenhaueriană, care au asupra spiritului 

eminescian puterea de conturare a unui spirit universal dedicat spaţiului 

naţional. In acest sens semnificativa în continuarea sublinierii 

complexităţii personalităţii eminesciene, este menţionarea bipolarităţii 

simbolice autohtonism – cosmopolitism. Iulian Costache îl consideră 

predecesor al lui Eliade în direcţia aceasta. Reprezentând „cel mai 

puternic mit cultural care s-a ivit într-o perioadă de maximă tensiune 

naţională” (Ilis, 2012: 688), Eminescu stabilește o puternica tradiţie, 

oarecum contradictorie în esenţa ei prin contopirea a două mentalităţi 

opuse. Desigur, acest fapt nu diminuează cu nimic naţionalismul 

caracteristic, căci „fiind foarte român, Eminescu e universal” (Călinescu, 

2002: 398). 

 

Geniu pustiu – publicistică 

„Fixîndu-și interesul asupra istoriei, Eminescu nu a capitulat 

intelectual” (Gregori, 2008: 96). Febra juvenilă eminesciană răzbate cu 

forţă și în activitatea publicistică, iar vocaţia poetică transpare în stilul 

specific artistului. Conjugând planul politic cu cel artistic, Eminescu 

insistă în Geniu Pustiu asupra situaţiei românilor din Transilvania. Se știe 

că aceștia, mândri de a constitui naţiunea majoritară, dar dezavantajaţi de 

Regatul Maghiar, au refuzat să-l urmeze, în 1848, pe Lajos Kossuth, șeful 

reformatorilor politici maghiari, întrucât acesta nu le-a recunoscut 

revendicările. Ei s-au adresat atunci împăratului Austriei, care s-a folosit 

de acest prilej pentru a crea discordie între românii majoritari şi maghiari. 

Astfel se ajunge la un conflict de largă intensitate care se răsfrânge cu 

putere în roman: „Ungurii cugetau încă o dată, dar astăzi ultima oară, 

cum că prin uniune şi furci vor stinge pe români de pe faţa pământului”. 

Raportarea în plan artistic trădează imaginea unui factor stabilizator și 

protector al poporului român. De asemenea, semnificativ este episodul 

care-l are drept protagonist pe morarul sas. Sub o mască metaforică se 
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poate citi in acest personaj, fatal lui Toma Nour, ostilitatea acestuia în 

raport cu românii, știut fiind faptul că sașii reprezentau o categorie 

privilegiată în Imperiul Austro-Ungar, în opoziţie cu românii, ale căror 

drepturi erau limitate: „Insolenţa ungurească sau innoranţa pedant 

nemţească sunt de trebuinţă pentru ficţiunile mari ale Imperiului 

unguresc și ale nimicniciei românilor” (Geniu Pustiu, 2010: 174). Se 

generează astfel o serie de inadvertenţe între dezideratul maghiar și cel 

român, unul justificat politic, celălalt îndreptăţit, a căror soluţionare se 

regăsește în evenimentul revoluţiei. În contrapondere cu aceasta, vocea 

eminesciană răzbate însă și secole mai târziu, când, redactor la „Timpul”, 

Eminescu surprinde în planul receptării sociale Războiul de 

Independenţă, pe care îl înfăţișează în două ipostaze, evocând eroismul și 

descriind într-o manieră violentă. De asemenea, Eminescu ripostează 

virulent împotriva Guvernului liberal pentru lipsa de interes pentru oștire. 

Adevărul cuvântului răsună deopotrivă în roman, ca și în articolele sale 

ulterioare. Eminescu este ghidat de un simţ al raţiunii excedentar, care se 

împletește în mod surprinzător cu firea sa melancolică. Ion Negoiţescu 

vorbește despre cele două feţe ale personalităţii creatoare eminesciene: 

„una major romantică, plutonică, ocultată de poet în favoarea celei 

neptunice, minor romantic, sentimentale” (apud Gregori, 2008: 18). Acest 

amalgam de ipostaze se reflectă perfect în portretul conturat lui Toma 

Nour: „Erou neliniștit, caută iubiri dureroase, emoţiile crunte ale 

revoluţiei spre a se pierde apoi pe patine în imensitatea polară” 

(Călinescu, 2002: 398). Astfel, în plan politic, Eminescu risipește orice 

confuzie asupra noţiunii de conservatorism, în privinţa căruia plana ideea 

de reacţionarism, în sensul reîntoarcerii la formele trecutului, susţinând că 

tocmai lipsa unei reacţiuni adevărate „a facilitat adoptarea formelor nouă 

de cultură” (Cioculescu, 1985: 121). 

Mediind între două planuri, unul artistic si celălalt istoric, se poate 

observa o tendinţă a suprimării vocii comune, de vocea expresivă a 

poetului. Acesta se remarcă drept un apărător al spiritului naţional mai 

ales prin forţa expresivă a exprimării și prin modalităţile prin care 

încearcă în chip fericit să atragă atenţia asupra evenimentelor care au 

marcat societatea română. Deosebit de important este tonul polemic, care 

consacră personalitatea eminesciană, unicizând-o, căci spiritual polemic 

la Eminescu este unul aparte, desprins de modelele obișnuite. Situat într-

un context politic imprevizibil, poetul se revoltă cu desăvârșire în faţa 
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nedreptăţilor, lansând discuţiei o serie de situaţii problematice, a căror 

soluţionare Eminescu doar o sugerează. 

Concluzii 
Complexitatea personalităţii eminesciene se observă mai ales prin 

identificarea cu etnopsihologia: „aceasta își propune să identifice 

manifestările sufletului popular, să elaboreze metoda potrivită de 

abordare (apelează la istorie, psihologie, antropologie, etnografie, 

etnologie, lingvistică) și dispune de legile proprii ale acestor entităţi 

nebuloase” (Gregori, 2008: 110). Acest fapt subliniază diversitatea 

resurselor culturale, care definesc specificul unei naţiuni. 

Pe de altă parte, se pune astfel în echilibru concepţia eminesciană 

profund naţionalistă în raport cu o altă latură, cea cosmopolitistă. Și de 

aici reiese o ușoară contradicţie întrucât conservatorismul se limitează la 

conservarea resurselor naţionale. Eminescu demonstrează că sistemul său 

cognitiv este deschis receptării exterioare în măsura în care nu afectează 

fondul primordial latent. 

Dubla sa raportare demonstrează profilul unui intelectual, iar prin 

această sondare a laturii eminesciene se dezvăluie modul în care poetul se 

implică în viaţa culturală și socială. De aceea, afirmaţia Ioanei Bot pare să 

aibă o notă definitorie în sublinierea diversităţii personalităţii 

eminesciene: „Un Eminescu între ghilimele este o creatură imuabilă și 

intangibilă, un produs ideologic și, deci, un obiect de studiu intelectual, 

un factor de modelare socială, nu este doar un stimulent al modernităţii 

autohtone, ci este un organism complet, un mediator care ne pune în 

contact cu un infinit... infinitul sufletului nostru”. 
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ROXANA DIACONESCU 

Anul II, Timişoara 

Potenţialul românesc. Chipul unei idei eminesciene 

Mihai Eminescu – gazetarul  

Înainte de toate, trebuie menţionat faptul că una dintre profesiile 

pe care şi le-a atribuit Eminescu a fost aceea de ziarist, pe care, după cum 

afirmă şi Vasile Ilincan, „a considerat-o o activitate responsabilă, de 

implicare constantă în apărarea valorilor spirituale, ziaristica sa fiind o 

meditaţie pătrunzătoare asupra societăţii româneşti, care se găsea, mai 

ales în secolul al XIX-lea, într-o fază de tranziţie” (Ilincan, 2013: 34). 

„Meditaţia” pătrunzătoare la care suntem trimişi e, în esenţă, o 

trăsătură comună a raportului poezie – publicistică eminesciană, deoarece 

Eminescu include până şi în articolele sale cu tentă politică o meditaţie cu 

privire la potenţialul românesc. Dar ce este acest potenţial? Tocmai acest 

lucru își propune lucrarea de faţă să-l analizeze. 

Potenţialul românesc e, mai degrabă, un ideal în viziunea lui 

Mihai Eminescu, o idee, care, deşi se doreşte fructificată, rămâne latentă 

la nivel practic. Idealul, de fapt, e o consecinţă a gândirii eminesciene, 

gândire valorificată atât la nivel poetic, cât şi la nivel publicistic, după 

cum constată şi Constantin Noica: „Este în el o dublă natură de gânditor, 

cu o faţă care-l trimitea nestăpânit la problemele ultime, unde nu încape 

loc decât pentru elegia marii poezii, şi o faţă întoarsă spre lumea reală 

care-i trezea interesul pentru concret, pentru limbă şi limbi, pentru 

dramaticele realităţi economice ale vieţii oamenilor, până şi pentru 

statistică” (Noica, 1975: 164). 

Idealul acesta este unul de natură perenă, în comparaţie, de 

exemplu, cu acela al lui I. L. Caragiale, care e perceput ca fiind efemer, 

de pildă, de Eugen Lovinescu, după cum relevă Monica Spiridon, care 

consideră, în schimb, că viziunea caragialiană e la fel de pertinentă 

precum cea eminesciană: „Eminescu este arhitectul unui proiect peren al 

identităţii noastre, perceput ab initio ca exponenţial. […] Spre deosebire 

de Eminescu, obsedat de peren şi de arhetipal, Caragiale ne-a pus la 

dispoziţie cu uneltele literaturii rezultatele uneia dintre cele mai inspirate 

şi mai exacte radiografii de mentalitate colectivă pe durată medie, pe care 
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le avem. (El n-a operat nici pe durată scurtă, prin excelenţă efemeră, cum 

pare a fi crezut Lovinescu, nici nu s-a situat în cea eternă, deci practic 

imuabilă, cum a procedat Eminescu)” (Spiridon, 2003: 8-9). Astfel, 

situarea în „etern” a lui Eminescu e ceva specific acestuia, fapt reflectat 

nu numai în poezie, dar şi în publicistică. 

Eminescu se situează în viitor, având la bază trecutul. El îşi asumă 

credinţa în urmaşi tocmai pentru că priveşte „meditativ” asupra trecutului 

perceput de el ca fiind glorios şi tocmai pentru că este profund dezamăgit 

de societatea prezentă în care trăieşte. Evocarea trecutului se face prin 

prisma naţionalismului. Spre deosebire de paşoptişti, Eminescu practică 

un naţionalism emoţional, iar el devine sentimental pentru a-şi persuada 

cititorii să-i urmeze „avântul romantic” şi gândurile: „Proza publicistică 

masivă a lui Eminescu poartă pecetea unui moment istorico-literar 

anumit. Ea vine după o perioadă – cea patruzecioptistă – când se 

practicase în Principate o gazetărie emfatică, hiperdilatată verbal (cu 

sorgintea în elocinţa marii revoluţii franceze, conform chiar 

diagnosticului eminescian). Însă, venind după ea, îi pecetluieşte sfârşitul, 

marcând începutul jurnalismului cu adevărat profesionist la noi” (Idem, 

1994: 13). Trecutul este descris ca fiind paradisiac, iar în faţa lui 

prezentul „intră într-o epocă a umilinţei naţionale, a fatalităţii şi a 

dezumanizării” (Storfa, 2003: 35).  

Pe axa timpurilor, în care trecutul e valorificat ca o utopică „vârstă 

de aur”, iar prezentul ilustrat ca indezirabil, ce rămâne să fie menţionat 

despre viitor? Tocmai acel „viitor” este elementul-cheie al demonstrării 

tezei deja enunţate, deoarece ţine de conturarea ideii potenţialului 

românesc şi, implicit, de viitorul acestui popor. Există un raport subtil 

între generaţii, în care posteritatea este reprezentată de generaţia tânără, 

care poartă răspunderea de a împlini idealul lui Eminescu şi al strămoşilor 

săi, anume de a readuce societăţii gloria trecutului. Monica Spiridon 

subliniază: „Pe de-o parte «reactivul» Eminescu scoate la iveală trăsături 

determinante ale literaturii române, pe de alta, privită «prin prisma» 

înaintaşilor şi a urmaşilor săi, fâşia de lumină primordială numită 

Eminescu se descompune în nuanţe spectrale. Căci, în poezie, în proză, în 

gazetărie, autorul Eminescu reprezintă, de fapt, o omonimie generică” 

(Spiridon, 2003: 13). Eminescu rămâne același în mai multe domenii 

când abordează diferenţa de generaţii (e omogen), însă modul în care el se 
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raportează la această problematică diferă, determinând meditaţia lui să se 

„descompună în nuanţe spectrale”. 

Pentru ilustrarea diferenţelor dintre generaţii din societatea 

românească, a potenţialului românesc şi, implicit, în vederea susţinerii 

acestei ipoteze, voi folosi un articol relevant, Spirit greşit şi fatal, apărut 

pe 18-XI-1879, şi voi încerca ilustrarea „chipului” acestei idei. 

Înainte de toate, însă, câteva cuvinte despre activitatea de publicist 

a lui Mihai Eminescu. Aceasta poate fi subîmpărţită în trei perioade: 

prima perioadă, cuprinsă între 1 ianuarie 1870 şi mai 1876, deci până la 

intrarea sa în redacţia „Curierului de Iaşi”, evidenţiază ceea ce Eminescu 

publica mai ales în „Albina”, care apărea la Viena. A doua fază cuprinde 

perioada dintre 19 mai 1876 şi octombrie 1877, când publică pentru 

ultima dată în „Curierul de Iaşi”. A treia şi ultima perioadă se întinde 

între 3 octombrie 1877, data intrării sale în redacţia ziarului „Timpul”, şi 

iunie 1883. Din februarie 1880 până în decembrie 1881, Eminescu este 

redactor şef la „Timpul”, din ianuarie 1882 este redactor principal, timp 

în care ziarul este condus de G. Păunescu, un membru marcant al aşa-

zisei „opoziţii coalizate”, care este rezultatul apropierii dintre „sincerii 

conservatori” şi „sincerii liberali”, după cum menţionează D. Vatamaniuc 

(Vatamaniuc, 1985: V-VIII)
1
. 

Abordând diverse domenii, de la cultură şi civilizaţie la elemente 

de limbă, de la economie la istorie, Eminescu reuşeşte, într-un stil 

caracteristic, să practice un naţionalism menit să impresioneze şi să atingă 

conştiinţa românilor şi nu numai. Fie că este vorba de organizarea 

complexă a statului ori de activitatea fiecăruia, totul „trebuie să mărească 

onoarea naţiunii, să sporească forţa şi vitalitatea, să-i servească acesteia. 

Naţiunea este pentru el lumea însăşi” (Storfa, 2003: 107). În acest sens, 

Eminescu afirma că „fără eu nu există timp, nu există spaţiu, nu există 

Dumnezeu. [...] Eu e Dumnezeu. Naţiunea mea e lumea; cum fără eu nu e 

Dumnezeu, astfel fără naţiunea mea nu e lume” (Eminescu, 1982: 160)
2
. 

                                                 
1
 Această periodizare îşi are punctul de plecare în studiul din 1909 al lui G. 

Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească (apud Vatamaniuc, 1985: V-VIII).   
2
 Este vorba de un citat din manuscrisul 2262, indicat ca notă la fragmentul de roman 

Geniu pustiu. 
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Mărturisirea lui Eminescu „naţiunea mea e lumea” este ecoul 

potenţialului românesc. E ca o imagine reflectată în oglindă: Eminescu se 

reflectă în naţiune, iar naţiunea se reflectă în idealul eminescian. 

Articolul Spirit greşit şi fatal face parte din cea de-a treia 

perioadă, cea mai intensă a activităţii sale politice, dar şi culturale, de 

mare răsunet pentru jurnalistica românească de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea, care a avut un rol important în evoluţia ulterioară a stilului 

publicistic românesc. În această perioadă se manifestă un naţionalism pur, 

dată fiind poziţia lui Eminescu în chestiunea Basarabiei şi ulterioarele 

evenimente istorice, precum obţinerea independenţei, proclamarea 

regatului etc. Fiind pe cale să devină redactorul şef al „Timpului”, vocea 

eminesciană ia amploare în dorinţa de manifestare a idealurilor sale. 

Naţionalismul eminescian reuşeşte să dobândească o „voce” 

proprie în scrierile publicistice, având ecouri până în zilele noastre, 

evocând un potenţial românesc, un ideal proiectat în viitor. Astfel, după 

cum afirma şi Nicolae Iorga: „Un nou Eminescu apăru...!” (apud 

Spiridon, 2003: 49) 

 

Spirit greşit şi fatal – Îndemnul eminescian  
În articolul Spirit greşit şi fatal

3
, apărut în 18 noiembrie 1879 în 

ziarul „Timpul”, sunt expuse câteva dintre problemele societăţii 

româneşti ale sfârşitului de secol XIX, precum lipsa disciplinei publice, 

lipsa încrederii în aproape şi în clasele politice, lipsa iubirii şi a unui 

„chiag” menit să aducă împreună oamenii, lipsa unei reacţii, lipsa unor 

idei consistente. În plus, există o discordie care „frământă societatea” şi 

individul, iar permanenta „luptă” iscată din cauza atâtor goluri morale și 

materiale generează o adevărată „vânătoare de suflete”, după cum scrie şi 

Mihai Eminescu. 

Chiar şi aşa, unde se află ideea potenţialului românesc în 

compoziţia acestui articol? Pentru o mai bună înţelegere a textului, vă 

propun o interpretare originală a articolului, astfel, acesta va fi analizat 

într-o manieră mai degrabă artistică. Dacă ar fi să realizăm un exerciţiu de 

                                                 
3
 Voi cita fragmentele din articolul lui Mihai Eminescu din ultima parte a volumului 

Monicăi Spiridon, Eminescu –proza jurnalistică (Spiridon, 2003: 296-301). 
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imaginaţie şi am compara societatea cu un chip uman, ce fizionomie avea 

ea pe vremea lui Eminescu?  

În primul rând, întreg articolul este conceput în jurul ideii de 

fatalitate, în jurul spiritului greşit şi fatal, dar ce este acest spirit? Dacă e 

să reprezentăm faţa ca pe un simbol al societăţii, atunci spiritul deja 

amintit „conturează” o societate, în care jignirea este adusă cetăţenilor de 

către iresponsabilitatea şi indisponibilitatea instituţiilor publice şi claselor 

politice, deoarece o societate sănătoasă trebuie să ofere cetăţeanului 

posibilitatea de „a-şi căuta de trebile sale” în domeniul său de activitate. 

În momentul în care omul este silit să iasă din acel cerc intervine deruta 

şi, implicit, dezordinea: „Însă îndată ce un om se simte jignit în interesele 

sale, […] întreaga societate e cuprinsă de o nedumerire bolnăvicioasă: 

tot omul voieşte să aibă glas hotărâtor în viaţa publică, toată părerea 

tinde a se generaliza şi toate interesele stăruiesc a se impune; disciplina 

publică încetul cu încetul se pierde şi societatea intră într-un stadiu de 

zăpăceală”. 

Cu alte cuvinte, societatea este viciată de un spirit fatal şi greşit, 

din vremuri străvechi, mai degrabă, insinuându-se pe nesimţite şi fără ca 

oamenii să-şi mai amintească motivele adevărate ale implementării sale în 

societatea românească: „discordia şi ura ce s-a încuibat în ţară şi 

frământă societatea noastră de atâta timp”. 

În al doilea rând, fruntea – sfera spirituală – ar putea fi 

reprezentată de aspiraţiile scriitorului, dar şi ale societăţii propriu-zise, 

întrucât tehnica retorică folosită de Mihai Eminescu, utilizarea persoanei I 

plural, tocmai acest lucru îl evidenţiază, o identificare a cronicarului cu 

semenii săi şi o emulaţie la nivel colectiv. Lipsa iubirii, a încrederii, a 

unui „chiag” menit a aduce împreună oamenii induce, de fapt, dorinţa 

implicării acestora în sfera societăţii: „Şi când poetul nostru vorbeşte de 

«hidoasa pocitură ce a semănat în ţară discordie şi ură», el în înălţimea 

cugetărilor sale, nu voieşte să ne arate un om, ci un spirit fatal ce s-a 

încuibat în societatea noastră”. 

În al treilea rând, urechile sunt înşelate de demagogia 

politicienilor, printr-o manipulare prin vorbe şi promisiuni deşarte, 

destinate să cucerească mintea şi inimile alegătorilor şi să aducă un număr 

cât mai mare de voturi. În această manieră îşi continuă spiritul fatal 

conturarea chipului societăţii româneşti prezentate de Eminescu, sub 

forma unei „vânători de suflete”, între oameni deja dezbinaţi de discordie: 
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„Îndată ce ne-am organizat pe baza participării tuturor membrilor 

statului la viaţa publică, oamenii politici au început o vânătoare de 

suflete. Puterea zilei atârnă de suma voturilor de care ştia să dispună 

fiecare dintre dânşii, de încrederea reală ori fictivă, de care se bucura în 

ţară, de popularitatea pe care izbutea să şi-o facă: astfel, stăruind fiecare 

să-şi câştige încrederea cetăţenilor, îşi da totodată silinţa să deştepte 

neîncredere şi ură pentru adversarii săi”. 

Reprezentarea gurii este asociată generaţiei vechi, care e aflată 

sub presiunea neîncrederii în sine, în ceilalţi şi, implicit, în clasele 

politice, destinate a fi privite cu o „oarecare severitate asupra faptelor 

săvârşite de dânşii― și, în funcţie de acest fapt, de a li se arăta „o 

interesare mai mult ori mai puţin vie pentru fenomenele vieţii publice”. 

Transmise adesea prin viu grai, părerile generaţiilor precedente 

influenţează, de cele mai multe ori, generaţiile tinere, care, crescând 

printre părinţi, bunici şi oameni mai în vârstă, ajung să-şi însuşească tabla 

de valori a persoanelor alături de care au crescut: „Ori nu vedeţi, cum se 

face mereu apel la generaţiile mai tinere? Bătrânii, în loc a-i îndemna pe 

tineri la muncă, îi chiamă să ia parte la luptele politice, îi hrănesc cu 

otrava urei politice şi încă din vârsta copilăriei ar voi să-i boteze în legea 

lor fatală”. 

În sfârşit, ochii acestui chip al unei societăţi conturate de un spirit 

greşit şi fatal sunt ilustraţi chiar de generaţia tânără. De ce? Pentru că 

generaţiei tinere îi revine mereu sarcina de a privi înainte, de a continua 

existenţa umană şi de a păstra vie speranţa unei eventuale schimbări 

benefice. Chiar şi aşa, aceşti ochi par a fi închişi, fapt ilustrat în text prin 

„renunţarea de bună voie la drepturile lor, pătrunşi fiind de convingerea 

că această renunţare se impune ca o consecinţă legitimă a stadiului de 

desvoltare de care ne apropiam”. Nişte ochi închişi la drepturile pe care 

le au rămân închişi şi în faţa aplanării conflictelor: „Însă naţiunea nu 

fusese pregătită pentru lucrarea pacinică, ci pentru luptă şi libertatea a 

dat frâu tuturor pasiunilor legitime şi nelegitime‖. Cât rămân închişi? 

Iată răspunsul: „Zeci de ani s-a urmat această lucrare nefastă şi astăzi ne 

luptăm cu roadele ei”. Cine se luptă cu roadele ei?: „Ţara întreagă!”. 

În locul dezamăgirii şi ruşinării, Mihai Eminescu propune în acest 

text o altă atitudine, şi anume: „numai lucrând cu toţii împreună, 

Românii pot să progreseze‖. De ce? Pentru că, de fapt, Eminescu crede în 

potenţialul poporului său. Altfel, rezolvarea ar fi lipsit cu desăvârşire sau 
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ar fi funcţionat doar ca o constatare, însă Eminescu e conştient de faptul 

că românii sunt „zăpăciţi” doar, nu sortiţi pieirii din cauza vreunei lipse. 

Altminteri, dacă nu ar avea încredere în ei, Eminescu nu ar mai îndemna 

la o reacţie contra abuzului şi nedreptăţilor: „Să ne ridicăm acum cel 

puţin peste strimtele vederi de partid şi să ne dăm seama de unde venim 

şi unde trebue să ne ducă firea noastră latină; să ne ridicăm cu toţii, nu 

roşii, nu albii, ci Românii, într-un puternic curent de reacţie, nu contra 

libertăţii, nici contra egalităţii, ci contra abuzului care s-a făcut de aceste 

idei mari şi binefăcătoare, într-un puternic curent de reacţie contra 

spiritului în care s-a conceput la noi realizarea dorinţelor de libertate”. 

„Curentul de reacţie” e chiar ideea pe care o caută Eminescu, e 

deschiderea ochilor, cu precădere ai tinerilor, pe care îi îndeamnă la 

muncă sau, cel puţin, la crearea posibilităţii de a munci: „Munciţi, băieţi, 

dacă puteţi şi dacă vă lasă inima. – Iară dacă nu puteţi, uniţi-vă toate 

puterile, toată energia, ca să vă creaţi această putinţă”. 

 

Concluzii  

Odată chipul finalizat, putem decela o faţă/ societate urâtă, 

complexată, modelată în permanenţă de un spirit greşit şi fatal. Chipul s-

ar putea remodela singur, dacă şi-ar deschide ochii şi ar înţelege că e 

nevoie de muncă, principii şi de căutarea unei idei mari şi a unui 

conducător care să înţeleagă şi să simtă o asemenea idee, deoarece „câtă 

vreme vom fi însă munciţi de nişte oameni, al căror cap e prea strimt 

pentru a putea cuprinde idei mari ori a căror inimă e prea secată pentru 

a se încălzi de ele, câtă vreme nu vom şti să respingem cu indignaţiune 

orice act de rea credinţă, vom fi mereu târâţi prin învălmăşagul sterpelor 

lupte politice şi vom risipi mereu puterile preţioase ale juneţei noastre 

naţionale‖. Atunci, poate, chipul ar fi unul frumos şi mulţumit de sine. 

Interesant e cum societatea română din zilele lui Eminescu pare 

să-şi fi găsit un corespondent fidel în societatea zilelor noastre. În loc să 

facem o călătorie în trecut, suntem îndreptăţiţi pe alocuri să credem în 

ideologia perenă şi vizionară a lui Eminescu, întrucât pare să fi călătorit 

în imaginaţie până în societatea de azi şi să o descrie întocmai, fiind 

avocatul nostru şi dându-ne îndemnuri potrivite nouă. 

Prin intermediul articolelor sale, gazetarul reuşeşte să devină 

asemeni unui orator de tribună sau de amvon şi, chiar dacă publicistica lui 

Eminescu nu a beneficiat de atât de multă atenţie precum poezia sa, 
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aceasta reuşeşte să îmbogăţească mijloacele de expresie ale limbii române 

literare şi să modernizeze genurile din presă din cea de-a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea (Spiridon, 1994: 13). 
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IULIA-ŞTEFANA PODARU 

Anul I, Sibiu 

Un chip al tinereţii în corespondenţă 

„Corespondeţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle 

constituie, de multă vreme, unul dintre subiectele controversate ale 

eminescologiei. Cunoscută parţial, recuperată în formule adeseori 

îndoielnice, ea îşi păstrează în continuare o doză apreciabilă de seducţie şi 

o aură de mister. Cei doi protagonişti au devenit – în parte şi datorită 

splendidelor, contradictoriilor scrisori de dragoste – etalonul naţional al 

cuplului romantic, nefericit, cu un destin tragic demn de cel al marilor 

îndrăgostiţi din cultura universală” (Christina Zarifopol, 2000: 4). 

În paginile care vor urma, voi încerca să pătrund în această 

poveste de dragoste şi să descopăr chipul tinereţii celor doi îndrăgostiţi, 

găsind totodată amănunte relevante în istoria pasiunii lor. Cu ajutorul 

acestor scrisori putem descoperi chipul lui Eminescu văzut de aproape, 

din intimitate. Conform lui Dan C. Mihăilescu, nu istoria este cea care ne 

interesează, ci firea omului aşa cum se înfăţişează ea în scrisul înfăptuit 

exclusiv pentru celălalt. Scopul acestei lucrări nu este acela de a face 

cunoscute scrisorile dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle, deoarece 

nu este un subiect de ultima oră, ci de a-l regăsi pe tânărul Eminescu, aşa 

cum era el, „omul real”. Lucru pentru patru ochi, scrisorile reprezintă 

legătura dintre două suflete, în care eşti obligat să respecţi regulile jocului 

în doi.  

Conform lui Nicolae Manolescu acestă corespondenţă deschide o 

nouă perspectivă şi asupra biografiei lui Eminescu: „Apar două personaje 

în aceste scrisori despre care mărturisesc că aveam cunoştinţă abia pe 

sfert. Este un lucru absolut extraordinar. Nu cred că exagerez dacă spun 

că un capitol din biografia lui Eminescu, cea care se va scrie, anume 

capitolul raporturilor dintre el şi Veronica, capitolul erotic al biografiei va 

arăta cu totul altfel decât în biografiile anterioare” (Ibidem: 270). 

Aceste scrisori nu sunt doar nişte simple documente, ci reprezintă 

mărturia unei iubiri eterne care evidenţiază tinereţea spirituală  a 

protagoniştilor. Astfel, întâlnim un Eminescu uman, prins într-o relaţie de 

amor, şi nu un Eminescu desprins de cele lumeşti, „plutitor în stele”, 
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luceafăr, geniu intangibil etc. Regăsim aici „omul real” diferit de „omul 

de hârtie” pe care îl recunoaştem în poeziile şi operele acestuia. 

În aceste scrisori este vorba, în primul rând, despre o iubire 

adolescentină care este axată pe idealizare şi pe lipsa percepţiei 

responsabilităţii. Această iubire adolescentină este prezentă de exemplu în 

episodul Viena, în care cei doi tineri acţionează conform sentimentelor.  

De la iubirea adolescentină se face trecerea către carnalitate, către iubirea 

fizică, implicând în acelaşi timp pasiunea şi gelozia. Eminescu devine 

gelos pe „seducătorul” Caragiale, afirmând că „nu există un sâmbure 

solid în acest om”. Acesta îşi recunoaşte gelozia şi acţionează ca un tânăr 

obişnuit care suferă în dragoste. De altfel, focul geloziei înnegreşte 

destule pagini aici: „Iartă scrisoarea mea grobiană de alaltăieri […], dar tu 

ştii că de câte ori îmi vorbeşti de curtezani, îmi înfigi un ghimp în inimă” 

(S. 15). „Iartă-mi gelozia...” (S. 42). „Departe de tine, îţi spun drept, nu 

voi să şed. Tu pe Podul Mogosoaiei, eu lângă gară nu merge. Tu eşti prea 

convoatizată şi eu prea gelos, pentru ca să nu-mi fac mie însumi zile 

fripte în asemenea împrejurări.” (S. 50). „Amorul meu e plin de gelozie 

nebună […], pe cât te iubesc, tot aşa – uneori -  te urăsc. Te urăsc fără 

cauză, numai pentru că-mi închipuiesc că râzi cu altul ...” (S. 66). Aşadar, 

în aceste scrisori, Eminescu nu acţionează precum un autor de înălţimea 

sa spirituală; aici vorbeşte omul, nu artistul. Trecerile de la iubire la ură şi 

invers, sunt cauzate de închipuirile poetului că Veronica l-ar putea înşela, 

acestea stârnind gelozia şi teama că iubita sa ar putea să acorde atenţie 

altui bărbat. Din această „gelozie nebună” pe care Eminescu o 

mărturiseşte, putem deduce că teama de a nu fi înşelat generează o uşoară 

obsesie în ceea ce o priveşte pe Veronica în viaţa de zi cu zi. 

Dan C. Mihăilescu, spunea în cartea , Despre omul din scrisori. 

Mihai Eminescu : „Treceri spectaculoase de la fierbinte la glacial le 

întâlnim în iunie 1882 (S. 66 şi S.67), când sărim de la «Îngerul meu 

blond... acea gelozie nebună, care mă face distras, care mă amărăşte şi 

când eşti de faţă […],că-mi închipuiesc că râzi cu altul, pentru care râsul 

tău nu are preţul ce i-l dau eu şi nebunesc la ideea că te-ar putea atinge 

altul, când trupul tău e al meu exclusiv şi fără împărtăşire» - tocmai la: 

«Amica mea, dacă pretinzi în mod absolut ca să-ţi trimit cele din urmă 

scrisori înapoi, ţi le voi trmite, căci eşti în drept a mi le cere»” 

(Mihăilescu, 2009: 59). Avem de a face  cu un Eminescu schimbător, care 

trece de la o stare la alta şi care îşi recunoaşte  gelozia şi teama. Aceste 



UN CHIP AL TINEREŢII ÎN CORESPONDENŢĂ 

165 

sentimente sunt evidente în scrisorile pe care i le trimite Veronicăi, 

aceasta notând pe margine: „Eram supăraţi, încă nu ne împăcasem”. 

Iubirea pasională este mărturisită de Veronica într-o „lettră roză”, 

după prima noapte ptrecută împreună la Bucureşti, în care îşi descrie 

starea afectivă „Nu mă mai recunosc după noaptea noastră întreagă”. În 

scrisorile sale, Veronica aminteşte de „beţia divină”, de „nebunii fericite”, 

chemându-l la Iaşi „să ne mai îmbătăm unul de altul”, fiind „punctul 

luminos în viaţa mea”. Tot ea spune la 7 noiembrie 1879 „...astăzi sunt 

pline nouă luni de când am îndeplinit un vis, visat atâta timp […], tu eşti 

şi vei fi pururea iubitul meu ideal, visat şi dorit într-un chip vag, nehotărât 

chiar din copilăria mea”.  

Deasemenea întâlnim un Eminescu pasional, un om care îşi adoră 

iubita, dar care devine nerăbdător la refuzul Veronicăi de a-şi părăsi soţul. 

Deşi în poeziile sale este vizibilă starea sufletească a poetului, omul pe 

care îl regăsim în aceste scrisori are o trăire diferită. În perioada august 

1874 – octombrie 1877, Eminescu scrie cele mai frumoase poezii de 

dragoste, fiind „perioada veroniană” aşa cum spune Perpessicius. Un poet 

nu îşi găseşte inspiraţia în neant, ci în propriile sentimente. Creaţia se 

naşte din aceste trăiri sufleteşti precum pasiunea, iubirea, gelozia, 

suferinţa. 

Tăcerea şi cufundarea lui Eminescu în munca de la ziarul 

„Timpul”, stârnesc nerăbdarea şi frământarea Veronicăi. Dar tânărul îi 

mărturiseşte mai apoi iubirea: „dar tu nu ştii, nici poţi şti cât te-am iubit, 

cât te iubesc. Atât de mult încât mai lesne aş înţelege o lume fără soare 

decât pe mine fără ca să nu te iubesc”, încheind filosofic „Dumnezeu nu-i 

în cer, nu-i pe pământ; Dumnezeu e inima noastră. Am înţeles că un om 

poate avea totul neavând nimic, şi nimic având totul” (scrisoare din 5/11 

august 1879). După cum spuneam mai devreme, îl descoperim pe 

Eminescu, „omul real”. El acţionează şi îşi exprimă sentimentele în mod 

obişnuit, îndepărtându-se de omul de geniu din poeziile sale. 

Apelative precum „miţule”, „micuţul meu”, „al meu iubit şi 

drăgălaş Eminescu mititel”, „scumpul şi iubitul meu Emin”, precum şi „ 

...te sărut în închipuire măcar, dulcea mea Veronică şirată şi cochetă şi 

uşurică şi popoţică, al tău Turc cinstit şi amorezat Emin aga”, întreţin 

jocul înflăcărat al iubirii. Astfel, pe lângă pasiune, este vorba despre 

iubirea carnală, dintre cei doi protagonişti, iar Eminescu este eclipsat de 

dragostea sa eternă pentru Veronica. 
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Tot aici putem vorbi şi despre o iubire literară, jocul cuvintelor, 

„plagiatul”, „paragrafele”, dând o notă uşor umoristică scrisorilor, 

conturând în acelaşi timp comportamentul ludic al tinerilor: „miţule iubit, 

De ce mă imitezi? Când eu îţi zic ţie Dragul meu tu îmi zici mie Draga 

mea. Am să-ţi fac proces că-mi plagiezi dezmierdările, ştii căaceasta e o 

contravenţie prevăzută cu penalitatea cutare, paragraf cutare, poate din 

procedura penală, prin urmare de-acu-nainte cată şi nu mă mai îngâna.” 

Deşi Eminescu nu stăpânea foarte bine limba franceză, el întreţine jocul 

pasiunii şi îi trimite câteva scrisori „Scriu în franceză ca să fac exerciţii de 

compilaţie şi traducere”. 

Pe lângă  mărturisire a sentimentelor, aceste scrisori înfăţişează 

chipul tragic al tinereţii lui Eminescu, chinuit şi frământat de viaţă, 

simţindu-se îmbătrânit şi fără puteri: „Sunt incapabil de-a gândi ceva, 

incapabil de-a lucra şi mii de idei cari de cari mai curioase şi mai 

nerealizabile îmi străbat capul întunecându-mi hotărârea. Un lucru ştiu şi 

voi hotărât: să fii a mea şi pentru totdeauna. Altfel la ce-aş mai târâi o 

existenţă de care mi-a fost silă, de la care n-am avut nimic decât dureri şi 

în necazul cel mai bun urât?” (Ibidem: 61) (29 august 1879). Considerând 

că viaţa lui nu are niciun sens, fiindu-i silă de propria existenţă, Eminescu 

vede doar un singur lucru pozitiv, iubirea veşnică alături de Veronica.  

În altă scrisoare, el mărturiseşte: „...eu sunt unul din oamenii cei 

mai nenorociţi din lume. Şi tu ştii care este acea nenorocire. Sunt 

nepractic, sunt peste voia mea grăitor de adevăr, mulţi mă urăsc şi nimeni 

nu mă iubeşte afară de tine” (februarie 1880) (Ibidem: 62). Eminescu 

simte că din cauză că este prea sincer, „grăitor de adevăr”, este urât de 

foarte mulţi oameni, iar singura care îl acceptă şi îl iubeşte este Veronica. 

Astfel, această suferinţă a poetului va fi mai apoi oglindită în creaţiile 

acestuia. În februarie 1882, Eminescu îi spunei iubitei sale că: „ Poate că 

nu te-aş iubi atât dacă n-aş fi atât de nenorocit precum sunt, dacă n-aş fi 

strivit fizic şi moraliceşte.[…] sunt atât de bătrân, atât de obosit, şi 

degeaba pun mâna pe condei şi-ncerc a scrie ceva – simt că nu mai pot, 

mă simt că am secat moraliceşte şi că mi-ar trebui un lung repaos ca să-

mi vin în fire..” (Ibidem: 63). Putem spune că această suferinţă este cea 

care îl face pe Eminescu să o iubească atât de mult. Fără energie şi fără 

sperenţă, Veronica este singura în care Eminescu vede posibilitatea de a-

şi recăpăta optimismul şi încrederea, fiind totodată sprijinul moral şi fizic 

al poetului.  
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Avem de-a face cu două tipuri umane diferite extrem de bine 

individualizate, cu o dicţie a sentimentului foarte pregnant revelată. 

Legenda jocului amoros duplicitar când cinic şi plebeu, când nemilos-

rafinat este centrată exclusiv pe plăcerea carnală a amândurora. Eminescu 

şi Veronica Micle se iubeau cu intensitate, cu disperare, cu teamă, cu 

profunzime.  

Chipul tânărului Eminescu este întotdeauna predominat şi 

influenţat de existenţa Veronicăi pe care a iubit-o cu pasiune. De la 

iubirea adolescentină la cea carnală, de la gelozie la stări sufleteşti 

intense, toate acestea conturează un Eminescu descoperit în intimitatea sa, 

un „om real” care exprimă ceea ce simte şi ajunge la o iubire eternă. 

Dan C. Mihăilescu spunea că „Pentru un poet «cu capul în nori», 

idealist, utopic, nerealist, şi nedescurcăreţ, albatros baudelairian cu aripi 

prea mari pentru a putea merge firesc pe pământ, Eminescu şochează în 

redactarea corespondenţei prin atenta şlefuire şi dozare stilistică a 

mesajului potrivit propriilor obiective şi conform aşteptărilor 

destinatarului. Un meseriaş atent, nu un boem prefăcut, un bun 

administrator al propriului destin şi mai deloc o figură atinsă de pitorescul 

experimentării diverselor ipoteze captatorii. Faţă de jurnal şi memorii, 

unde eul rămâne liber deplin faţă de propria-i voinţă de oglindire, în 

scrisori «emiţătorul» se vede obligat să ţină seama de natura şi voinţa 

«receptorului», drept pentru care vom avea, un Eminescu în 

corespondenţa către Maiorescu, Iacob Negruzzi, altul când îi scrie lui 

Creangă, Slavici, Chibici Revneanu ori Samson Bodnărescu, altul, cam 

greoi jucat jovial, când are a coresponda cu Caragiale, şi într-un alt 

emploi, mult mai complex şi contradictoriu, când se află în faţa Veronicăi 

Micle” (Mihăilescu, 2009: 125-126). 

Avem  de a face cu un Eminescu schimbător, care dă încă o dată 

dovadă de iubirea adevărată pe care i-o poartă Veronicăi, un Eminescu 

diferit de cel din jurnal sau memorii, ci unul care îşi dezvăluie adevăratele 

şi sincerele stări sufleteşti. Cert este că omul pe care îl descoperim în 

această corespondenţă este diferit de „omul de hârtie”, prezent în operele 

autorului. Scopul acestor scrisori este acela de a ne ajuta să vedem 

adevăratul chip al tânărului Eminescu şi latura sa umană. Toate aceste 

sentimente pe care le descoperim în corespondenţă, sunt reflectate în 

majoritatea creaţiilor eminesciene. În viziunea mea, dacă Eminescu nu ar 

fi trăit această iubire care i-a generat o multitudine de stări sufleteşti, 
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poeziile sale nu ar fi avut aceeaşi intensitate şi efect asupra cititorului. 

Fiecare artist are ca sursă în realizarea operelor, propriile trăiri. În general 

suferinţa este cea care declanşează creaţia, iar la Eminescu este sursa de 

inspiraţie a celor mai multe opere de dragoste.  

În urma lecturii acestor scrisori dintre Eminescu şi Veronica 

Micle, care au fost un mare eveniment cultural, putem să descoperim 

chipul adevăratului Eminescu, diferit de cel din creaţiile sale.Însă viaţa 

intimă este în strânsă legătură cu viaţa artistică, deoarece creaţiile sale nu 

ar fi fost realizate cu aceeaşi măiestrie, dacă nu ar fi fost stăpânit de 

aceste sentimente intense.  
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