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PROF. DR. POMPILIU CRĂCIUNESCU 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Imagini din „patria vieţii” 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor 

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” 
 

Premisa majoră a conferinței mele este că cea mai înaltă 

înțelepciune la care omul poate să ajungă constă în a înțelege lumea în 

care trăiește. Această înțelepciune este inteligența însăși, în sensul său 

originar, etimologic. Cine parcurge opera lui Eminescu fără „bălțate 

patimi” nu poate tăgădui amploarea și acuitatea privirii sale. Asimilînd 

furtiv privirea cu imaginarul, gîndul vă duce deja, bănuiesc, la faimoasa 

zicere din 1957 a lui Tudor Vianu, după care poezia eminesciană 

consideră lucrurile „foarte de sus și foarte de departe” (Vianu, 1972: 646). 

Este un gînd firesc. Dar, la fel de bine, dacă se răsfrînge cu deosebire 

asupra publicisticii, gîndul dumneavoastră va coborî din sfera metafizică 

în zodia sensibilului și a imediatității, adică exact acolo unde privirea 

eminesciană consideră lucrurile foarte de aproape și foarte în adînc.  

Cele două fețe ale gîndului nu se exclud
1
. Dimpotrivă, bifurcarea pe 

care am semnalat-o cristalizează într-o evidență ce scapă privirilor pripite: 

opera lui Eminescu își nutrește plenitudinea din coexistența dinamic-

contradictorie a creației de lumi cu comprehensiunea lumii în care trăiește 

creatorul de lumi. În cele ce urmează, vă propun să scrutăm împreună 

această de pe urmă componentă, considerînd-o atît în orizontul 

contemporaneității ei subiacente, cît și în acela al contemporaneității 

transistorice. Relianță a infinitului cu preajma, în gîndirea eminesciană, 

contemporaneitatea este totodată relianță de timpuri într-un prezent 

emancipat de timp.  

Pentru gînditorul italian Giorgio Agamben „Distanța și totodată 

apropierea ce definesc contemporaneitatea își au proximitatea față de 

origine, care nu palpită nicăieri cu mai multă putere decît în prezent” 

                                                 
1
 De altfel, într-un eseu anterior ce viza Adîncimea filosofică (1938), același cărturar 

scria: „Adîncimea gîndirii își găsește compensație în înălțimea ei” (Vianu, 1980: 200). 



POMPILIU CRĂCIUNESCU 

6 

(Agamben, 2014: 30). Adică, în „patria vieții”, așa cum numește 

Eminescu prezentul: „Patria vieţii e numai prezentul/ Clipa de faţă numa-

n ea sîntem,/ Sîntem în adevăr. − Iară trecutul/ Şi viitorul numai o 

gîndire-s” (Eminescu, 1952: 503).  

 

„Prostia” lui Eminescu 

Într-unul dintre sclipitoarele sale eseuri – e vorba de Geniul 

neprihănit –, Paul Zarifopol scrie că pe „vremea lui Caragiale-Vlahuță-

Delavrancea” era „de șic consacrat ca literații să citească puțin și pe 

apucate”, ei fiind „partizanii geniului pur și neprihănit”. Artizanul ideilor 

gingașe pune disprețul pentru carte pe seama „unor confuze idei despre 

geniul artistic din romantismul francez”, dar mai ales pe seama mîndriei 

naționale: „românul e deștept, știe, înțelege și imaginează, în 

spontaneitatea lui focoasă și sprințară, tot ce alții, cu greoaie osteneală, au 

strîns în cărți, bune doar pentru cei grei de cap”! Fondată pe „regimul 

intelectual al reporterilor mărunței”, o astfel de atitudine este, desigur, 

impermeabilă la tot ce poate veni dinafară. De aceea, Zarifopol remarcă: 

„Eminescu, în această privință, a fost un izolat, prin dragostea lui aprinsă 

și serioasă de învățătură” (Zarifopol, 1997: 206). Și, ceva mai departe: 

„Fără îndoială, Caragiale înțelegea deplin arta lui Eminescu, şi poezia lui o 

iubea în accese de cea mai ferventă admiraţie. Totuşi, nu rareori l-am auzit 

zicînd: Eminescu era prost. Şi am temei să cred că această copilăroasă taxare o 

provocase ezitările subtile, rezerva şi scrupulul pentru nuanţe pe care lectura şi 

reflecţia bogată le dezvoltase în spiritul atît de viguros şi de adînc al poetului” 

(ibidem: 207).  

Dacă pentru „geniile neprihănite” Eminescu stîrnește mefiență, 

pizmă sau chiar hula, zicerea lui Caragiale, „copilăroasă taxare” după 

Zarifopol, „sparge ochii”; altfel, explicația eseistului este riguros exactă: 

ca orice gîndire veritabilă ce apare în calea „voinței impulsive”, cultura 

lui Eminescu intriga. În fond, „geniul neprihănit” fuge de „demonii 

teoretici” mai ceva decît fuge dracul de tămîie. Caragiale îl mai califica 

pe Eminescu drept „copil naiv”– atestă Slavici, de astă dată – pentru că îi 

„socotește pe ceilalți oameni la fel cu sine și nu-și dă seama că ei sînt 

niște imbecili” (Slavici, 1967:159).  

Întrebarea care se poate pune este: cum se împacă cele două ziceri 

caragialiene cu „ferventa admirație”? Mai ales că, privind imaginile 

cristalizate de Eminescu din „patria vieții”, nici vorbă de naivitate, în sens 
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curent, nu poate fi. Dar, într-un alt sens, care fuzionează pînă la indistinct 

cu „prost”, poate fi vorba! Adică: în contextul dat, „prost” înseamnă 

pentru Caragiale nici mai mult nici mai puțin decît înseamnă și pentru 

Eminescu, într-un context similar. Bunăoară: scriind despre Varlaam, 

întemeietorul de limbă „una și nedespărțită în palat, în colibă și-n toată 

românimea”, poetul adaugă: „Dar Varlaam era un prost. În zilele noastre 

nici membru la Academie n-ar putea să fie” (Eminescu, 1989: 394). De 

bună seamă! Ca și Eminescu, în zilele sale. 

În zilele noastre, la fel ca-n zilele lor, Caragiale și Eminescu nu s-ar 

poziționa altfel; nici față de ei înșiși, nici față de lume. Dar: cum se 

poziționa, în aceeași „patrie a vieții”, cinicul Caragiale față de „prostul” 

Eminescu? În fapt, „reflecția bogată” a poetului îl incită amarnic: o, 

chipurile, blamează, însă o admiră, deseori pe tăcute, o jinduiește și 

profită împărătește de ea. Nacafaua lui (disimulată) nu-și putea afla o mai 

nimerită țintă; nici pehlivanul său daimon, la fel de nepăsător la 

neprihănire ori influență, un mai potrivit colocutor.  

Este de notorietate (grație lui Slavici) modul în care Caragiale îl 

„studia” pe Kant, provocîndu-l pe Eminescu („mie Kant al tău mi se pare 

un mare moftangiu”). Acest ingenios tertip, ce transformă colocutorul în 

veritabil medium cognitiv (au pățit-o, alături de Eminescu, Zarifopol 

însuși, Rădulescu-Motru, Hasdeu sau „muscalii” Gherea și Stere), 

subîntinde exemplar tensiunea contradictorie dintre lenea orientală
2
 și 

demonul iscoditor care îl bîntuiau în egală măsură pe socraticul 

„comediante”. „Sceptic și cinic”, cum îl numea Eminescu, Caragiale nu 

suferă nici de „anxietatea influenței”, nici de spaima vreunui „demon al 

teoriei” împătimit de concepte, aride sau ba; nu-i de mirare că gîndirea lui 

Kant îi pare „un fel de cantaridă a Junimii”! Lui îi dă însă ghes lumea-

aici, contemporaneitatea invadatoare, iar spre a o cerne, nicio cale nu-i de 

prisos. Deseori, dramaturgul face din Eminescu nu doar medium paidetic 

pentru daimonul său speculativ, ci și o sursă pentru a potența realitatea 

sublimată în operă. Prin inteligență și intuiție, Caragiale îi este pe deplin 

solidar poetului, dar fără a-l urma în scrupuloase nuanțe. Din pricina lor, 

                                                 
2
 Pigritia orientalis fetida, „maladie” căreia, într-o savuroasă scrisoare adresată lui 

Zarifopol în 1906 de la Berlin, dramaturgul îi înalță un subtil elogiu (Caragiale, 1942: 

44-48). 
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daimonul său, radicalist din fire, îi șoptea că „era prost”; ceea nu-l 

împiedică – ba, dimpotrivă! – pe găzduitorul său să adiționeze la propria-i 

dioptrie, necruțătoare, dioptria Eminescu, la fel de aprigă, însă mai 

cuprinzătoare. 

Spre a surprinde secreta mecanică a pomenitei adiții, mă voi opri, 

bunăoară, la două elocvente contexte, ambele punînd în exergă tocmai 

contiguitatea iconică a „patriei vieții” celor două spirite complementare.  

Se va vedea că poncifele care încă circulă despre Eminescu – poetul 

romantic cu capul în nori, iubita, floarea de tei, geniul etc., etc. – nu sînt 

decît ceea ce sînt. În realitate: règia gîndirii poetice și „patria vieții” merg 

întreolaltă. Confratele său Ion Barbu scria, în rezonanță cu Zarifopol, că 

„Eminescu era mai ales om de gîndire și de studiu concentrat” (Barbu, 

2000: 19). Fără îndoială! Dar Eminescu, în pofida celei de-a doua ziceri a 

lui Caragiale, avea ochi la fel de ager pentru imbecili sau moftangii; de 

pildă, remarc în treacăt, despre aceia din Millo director scria astfel: „Toți 

suspină pentru patrie cu fizionomia cea mai plîngătoare de pe lume și toți 

nu vor binele ci numai posturile patriei” (Eminescu, 1981: 140). Sau:  

„E un bold nefericit în om care-l revoltă contra superiorității altora. Tămîiază 

mai bine pe un Apis dezgustător, fără spirit, nedemn, spre a umili pe un Apoll, 

care merită tămîie. Merit și calități sînt pentru lume o provocare la duel. 

Un om înțelept cunoaște pe un nerod, căci nerod a fost fiecare-n viața-i; dar 

un nerod nu cunoaște pe-un înțelept, căci n-a fost niciodată înțelept” (ibidem: 54-

55).  

Sandu-Napoilă, Falstaff și garda civică 

Revenind la imaginile interferent-contigue din patria vieții, iată 

primul exemplu: în memoria noastră culturală, faimoasa instituție a gărzii 

civice (cu rădăcini pașoptiste, botezată „garda orășenească” în 1866 și 

desființată la 1884) stăruie îndeosebi datorită lui Jupîn Dumitrache, 

personaj fascinat de onoruri (publice) și deficitar în onoare (de familist). 

„Conștiința” sa civică și tovarășul său „la parte”, Chiriac, îi cultivă 

îndoita „izbîndă”, cunoscută protagonistului doar pe o față, aceea a 

onorurilor. Dacă în comedia O noapte furtunoasă prevalează garda ca 

pretext (pentru gelozia dublată de la o la fel de adîncă obtuzitate), în alte 

două texte, ulterioare – Garda civică și Baioneta inteligentă –, Caragiale 

îi fixează imaginea caricaturală în jurul unui căpitan cepeleag, șarlatanul 

Guță Cotoi, fost „birjar, cîrciumar, binagiu, samsar de slugi, spion de 

poliție, bătăuș”, iar acum, șeful bocciilor care dau în tărbacă, „după o 
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veche datină consacrată a acestei instituțiuni urbane”, „un cîine jigărit”
 

(Caragiale, 1962: 91-92). Ambele schițe datează din 1897, iar O noapte 

furtunoasă din 1879. 

În 1877, Eminescu publicase la „Timpul” un mic text intitulat Unde 

dai și unde crapă, care surprinde imaginea ridicolei parade a gărzii 

bucureștene de la 21 noiembrie același an. 

„Cu mare ce s-au adunat oamenii, unii de pe [la] 7 dimineaţa, alţii de pe la 8 

şi, în sfîrşit, au ieşit la maidan, comandaţi de grade superioare, alese pe 

sprinceană. În acea zi caii sacagieşti au avut căutare, iar gospodarii din linie au 

avut de ce face haz. Ici am recunoscut pe respectabilul sir John Falstaff, care de 

un veac nu şi-a văzut genunchii de grosimea inimei, mînuind cu mîndrie frigarea, 

călare pe un cal şchiopătător şi semănînd mai mult a saltea de puf îmbrăcată 

milităreşte; dincolo altul spiţelat şi întreprinzător, aducînd ca două picături de apă 

cu eroul lui Cervantes de Saavedra.   

În sfîrşit din hop în hop, cu chiu cu vai, mai cu opintele, mai cu sughiţuri, s-au 

înjghebat oastea de strînsură a lui Berlicoco Voievod, aşteptînd cu nerăbdare 

ceasul cel de fericire cînd d. inspector va răsări ca Făt-frumos din poveste, spre a 

o mustrălui. Bietul Papură Vodă! Cum s-ar fi bucurat el, cum şi-ar [fi] unit 

mînele pe burtă privind această a patra putere în stat şi a cincea roată la car! 

Linia făcea aluziuni perfide asupra şefilor aleşi.  

«La plăcinte înainte, da’ la război înapoi!». «Tată am prins un tătar. – Adu-l 

încoa, fătul meu! – L-aş aduce, da’ nu mă lasă!» «ia-l de pe mine că-l omor!» Şi 

cîte altele. 

Aşa-s oamenii, bată-i norocul. Cînd văd cu ochii, parcă dracu le-ar fi şoptit-o 

la ureche. [...] 

În fine iată şi d. inspector. Inspectează d-lui cît inspectează, pînă ce ajunge la 

d. Nacu, profesor la universitate, căruia-i ţine un evloghion bine simţit, 

recunoscînd că înţelege a-şi face datoria cu scumpătate. După ce-au făcut şi 

trebşoara asta, d. inspector se duce în... treaba sa. 

Adevărat! Bine-şi făcuse d. Nacu datoria şi cu bună rînduială i se făcuse 

laude. Tocmai cu un ceas mai înainte îl adusese un sergent pe sus şi cu nepusă-n 

masă la îndeplinirea sfintelor datorii liberale. 

Vorba lui Sandu-Napoilă: ,,De, boieri d-v., pe lîngă bejănie şi caraghioslîc!” 

(Eminescu, 1989: 14-15)
3
. 

„Prostia” lui Eminescu e că el nu se rezumă la oportunismul 

                                                 
3
 Acest text este atribuit de către I. Cremer lui Caragiale, însă „fără argumente” 

(Manolescu, 1983: 341). Dacă, de pildă, în privința lui Crăcănel din „Bobîrnacul” (II, 

nr. 18/13 martie 1879), nu încap dubii, aici eroarea ține de evidență. O probează limpede 

minipolemica provocată de acest text și susținută cu imbatabile argumente tocmai de 

către autorul lui: v. O lămurire („O foiță fabricată...”) (Eminescu, 1989: 15-16). 
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minabil al zilei (ilustrat aici de viitorul ministru liberal Constantin Nacu), 

ci, recurgînd la referința culturală relevantă, proiectează în registru tragi-

comic întreaga imagine. Shakespeare, Cervantes, Alecsandri se 

insinuează în palimpsestul tabloului textual, emancipîndu-l din sfera 

publicisticii ordinare. De la Falstaff la Sandu-Napoilă mergînd, spiritul 

eminescian încapsulează o realitate imediată, care se iscă și la Caragiale, 

însă spiritul celui de pe urmă se mulțumește cu o cale mai scurtă. În 

vreme ce reflecția adînc-comprehensivă a lui Eminescu dezvăluie 

catalizator niveluri semantice conexe, Caragiale extrage și modelează, 

febril și acid, pretexte pentru un univers parodic-anecdotic autonom. La 

Eminescu, „patria vieții” se prelungește în patriile interioare ale 

cugetului; la Caragiale, „patria vieții” se prelinge insidios în imagini 

frust-revelatoare. Ambele căi sînt vegheate însă de o intensă valență ne-

temporală.  

 

Crăcănel, imbecil și goropizor 
Înainte de a lămuri această afirmație (ce poate părea sibilinică), mă 

opresc la celălalt context anunțat, în care imaginile, din aceeași patrie, par 

imbricate. Protagonistul comun nu este altul decît vestitul Crăcănel. Într-

adevăr, devenit faimos grație comediei Dʼale carnavalului, din 1885, 

Crăcănel scoate capul și la Eminescu!  

Iată unde și cum. În iunie 1879, poetul publică (tot la „Timpul”) un 

articol inspirat de neștiința de carte a oratorilor liberali din Senat
, 

mai 

exact de
 

nebuloasa semantică în care Petru Grădișteanu și ziarul 

„Românul” plasează „epitetul de cinic”, utilizat de către generalul Manu 

spre a caracteriza guvernul:  

„Deodată, toată suflarea roşie din Senat, ministrul învăţăturilor de pe banca 

sa, d. Grădişteanu, oratorul roşilor, în fine ziarul «Românul», toţi într-un glas 

zic că acest epitet e neparlamentar, e o insultă gravă, iar ziarul «Românul» 

esplică cuvîntul – ipsissimis vorbis – astfel: 

D. Manu merse pînă a-l numi (pe guvern) cinic; ceea ce se tălmaceşte în 

limbagiul poporar; cîne nelegiuit, cîne spurcat. 

Este oare un singur cititor care să crează cumcă un om de condiţia socială şi 

de cultura d-lui general Manu ar putea întrebuinţa în Parlament un cuvînt care 

să nu fie strict parlamentar? 

Cuvîntul «cinic» are a face tot aşa de puţin cu cuvîntul grecesc Kύυν (cîne, şi 

încă nelegiuit şi spurcat) precît de puţin are a face d-1 C. A. Rosetti cu partidul 

Rozei Roşie din Anglia. 
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Iată cum stă lucrul” (Eminescu, 1989: 268). 

Și Eminescu se lansează într-o învoaltă arheologie istorico-

etimologică, arătînd cum, de la sensul inițial, i.e. „discipol al filosofului 

socratic Antistene” (kunikos) – v. și Antistene-Cynosarges, numele 

gimnaziului unde filosoful își ținea prelegerile, literal „cîine alb”, 

toponim cu origini legendare –, cuvîntul cinic a ajuns la sensul „lipsă de 

pudoare”, mutația semantică fiind indusă de trufașul Diogene din Sinope. 

După cîteva exemple grăitoare de cinism („A însărcina cu siguranța 

capitalei şi a persoanei Măriei Sale pe omul care-a proclamat răsturnarea 

lui şi republica din Ploieşti e un act lipsit de pudoare, e cinism” (apropo, 

evident, de Candiano-Popescu), Eminescu refocalizează figura lui 

Grădișteanu, pornind de-astă dată de la un reper imagistic aparte: 

„Există un biet om nenorocit aici în Bucureşti pe care o soartă nemiloasă, 

hărăzindu-i un cap de mărimea unei măciulii de mac şi un trup închircit şi 

ridicol, 1-au zvîrlit totuşi pe scîndurile scenei, ba încă i-au mai inspirat şi 

nenorocita predilecţie nu pentru farse de genul paiaţelor, ci pentru tragedie 

înaltă, încît vizitarea teatrului e totdauna primejduită de cătră acest creştin. 

Numele proverbial a acestui geniu ciudat în felul său e Crăcănel. Dacă se dă 

vro tragedie şi joacă şi el vrun rol, publicul se prăpădeşte toată seara de rîs de 

interpretarea ciudată pe care Crăcănel o dă rolului său tragic; dacă se dă vro 

comedie, publicul plînge de interpretarea, vrednică de comizeraţiune a rolelor 

sale comice.  

Ei bine, Crăcănelul Parlamentului e d. Petre Grădişteanu. Pronunţînd 

cuvinte mari şi avînd o fizionomie nenorocită, care poartă sigiliul neşters a unei 

viclenii pronunţate, voind a vorbi cu sentiment şi căldură şi nefiind capabil de 

aceasta, domnia sa se umflă în mod artificial şi, cu sofismele cele mai netrebnice, 

de cari ar rîde şi copiii, cu întortocheri de cuvinte, cu tertipuri și cusururi subţiri 

de advocat, d-sa s-apropie de cestiuni mari şi de espunerea liberă şi clară a 

spiritelor oneste. Ca să lumineze flăcările, orbitoare prin claritatea lor, d-sa 

aprinde un chibrit şi, ca să liniştească oceanul mînios, varsă un degetar cu 

untdelemn în el” (ibidem: 269). 

Crăcănelul văzut de Eminescu are două caracteristici majore: este și 

autentic imbecil, în sens etimologic, și goropizor harnic. În prima direcție, 

el se înscrie fără rest în sfera prostiei, conturată de către Petru Creția în 

siaj eminescian (luarea metaforelor ad litteram): „Dacă îi vorbești 

prostului despre noaptea neființei, el crede că se lasă întunericul și 

aprinde lampa (Creția, 2015: 38). În cealaltă direcție, Crăcănel amintește 

de fantasmagoricul Goropius Becanus – invocat de către creatorul 

verbului-avatar, Leibniz (2003: 198) –, cu marea deosebire că 
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goropismele lui sînt orfane de erudiție. Goropizorul Crăcănel se reduce la 

bogăția arsenalului funambulesc
4
. 

 

Crăcănel, „martir al independenții” și erou de halimale 

amoroase 
Lui Caragiale strategiile textuale eminesciene trebuie să-i fi părut 

fastidioase, și, de aici, „Eminescu era prost”: prea se avînta, adică, să 

risipească mărgăritare pentru imbecili! Caragializat, Crăcănel goropizează 

mai puțin, iar imaginea sa se bifurcă: el devine și Bibiloi, și Mangafa, dar 

ambii, cu, se-nțelege, „naturelul simțitor”. 

Cel dintîi Crăcănel, din schița omonimă – identificată de I. Cremer 

în „Bobîrnacul” din 13 martie 1879 („Presa noastră”, 1-2/1964) –, n-are 

aerul să-l prefigureze pe cel de-al doilea, mult mai celebru, din Dʼale 

carnavalului (1885). În dicționarul său, subiectiv de altfel, Gelu Negrea 

(2009: 91-95) inventariază scrupulos deosebirile, dar nu-mi pare că I. L. 

Caragiale vrea să-și strivească personajul „sub un val gros de sarcasme 

gratuite”. Dimpotrivă, cred că aici cinismul său e dislocat de un moment 

(rarisim, ce-i drept!) de condescendență. Acest Crăcănel, „sentimental și 

gelos ca un cotoi”, este abandonat brusc („Adio și n-am cuvinte...”) de 

tînăra marșandă Liza; întru consolare, Bibiloiul – fost! – se-nscrie „ca 

volintir în garda națională” și face fulminantă carieră: trei săptămîni, trei 

decorații, căpitan! Numai că „iahnia de caracatiță” și gîndul „la 

trădătoarea Liza” îl smulg prematur nu doar „de la cariera armelor”, ci și 

din viață. Epitaful, săpat „în litere de aur” pe mormîntul său de către 

dezolații amici e grăitor: 

„Aici zace 

CRĂCĂNEL 

                                                 
4
 Nu e deloc întîmplător că, la 1882, personajul-soitar revine în publicistica 

eminesciană, de-această dată juxtapus „cu saltimbancul politic C.A. Rosetti”: „Începînd 

cu Crăcănel, saltimbanc caraghioz, fost matelot pe-o corabie grecească de pe Dunăre, 

care azi ia o pensie de 4 000 franci pe an sub pretextul că ar fi fost artist dramatic, un 

om de care lumea rîdea ţinîndu-se de inimă de cîte ori [î]l vedea jucînd tragedie, şi 

sfîrşind cu saltimbancul politic C. A. Rosetti; punînd la mijloc toată seria de cumularzi 

şi de reputăţii uzurpate cîte trăiesc din bugetele statului, comunelor, judeţelor, vom 

vedea că aceasta este noua aristocraţie care suge măduva poporului, că aceasta este 

cauza adevărată a relelor economice ce ne bîntuie” (Eminescu, 1985b: 101). 
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Căpitan în Garda civică, 

VICTIMĂ A AMORULUI ȘI A BRAVURII SALE. 

I se va ierta mult, căci a iubit mult!” (Caragiale, 2011: 141). 

Celălalt personaj, Mache Răzăchescu – de fapt, Telemac! – „ce-i 

mai zice și Crăcănel” sau Mangafaua (depinde de... zicător), are, pe lîngă 

„naturelul simțitor”, o anduranță aparte: deși le cade victimă, el intră-n 

halima amoroasă după halima. Numai după cea de-a șaptea – în care e 

tradus „cu un neamț, domnule!” – se produce un antract: ca să-și uite 

focul, Crăcănel se face „martir al independenții”; intră, adică, volintir în... 

garda națională! Spre deosebire de primul Crăcănel, acesta n-are șansa 

carierei: cînd Mița, a opta, îl traduce și ea, oastea lui Berlicoco Voievod 

era desființată. Crăcănelul acesta este un virtual martir al... „dependenții”: 

„o mai iert acuma, dar dacă s-o mai întîmpla o dată... hotărît mă însor!” 

Nu de alta, dar nici „ghete[le] de brunel cu bizeț pe catafalc”, de care îi 

pomenește Miței, nu-s pentru el: îl încălțaseră pe celălalt Crăcănel, bravul 

căpitan. 

 

De la grimasă la „grimasa înfiorătoare” 
Deteritorializat, saltimbancul Crăcănel se goropizează la Eminescu; 

caragializat, goropizorul devine protagonist de abreviată „teomahie” mai 

întîi, iar mai apoi, etern(izat) rătăcitor de la revoltă amoroasă la apelpisie. 

În oricare dintre ipostazele sale, imaginea lui Crăcănel mediază între 

daimonul caragialian și demonii teoretici ce-l bîntuie pe Eminescu. 

Caragiale face artă din bășcălie, Eminescu, din invectivă, amîndoi fiind 

ultragiați de „naturile catilinare” și „cretinismul moral” care ține loc de 

cultură secăturilor zilei. Între a goropiza și a caragializa, dialogul se 

înfiripă tiptil, la fel cum capetele „pline de gol” se ițesc în citoplasma 

semantică a scriiturii celor doi, dezvăluind punți între grimasă și „grimasa 

înfiorătoare”. Despre cea din urmă, într-un alt sclipitor eseu, Disonanță, 

Paul Zarifopol scria în 1915:  

„Ca un ornament cocoţat de mîna unui pseudo-maestru vanitos şi 

dezechilibrat pe o clădire cuminte şi frumoasă, omul este o grimasă înfiorătoare a 

naturii. Şi strîmbătura aceasta originară îi formează sufletul şi i-l domină. Căci el 

are grai, opinii şi idealuri; opinii fiindcă are grai, idealuri ca să-şi justifice 

apetiturile. În sfîrşit, are mutre, nu numai fizionomie, ca celelalte făpturi; fiindcă 

aceste au norocul să trăiască numai, iar el are cabotina menire să arate că trăieşte. 

În completa înfățișare și specifica structură de paiață culminează contrastul bizar 

și grotesc prin care silueta omului violează, ca o perversă pată, fondul liniștit, 
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solemn și lent al planetei” (Zarifopol, 1988: 9). 

Mutrele contemporane lui Eminescu și Caragiale dobîndesc în 

operele lor imagini diferite, dar nu străine. Pe Dandanache, pe Rică 

Venturiano, pe Cațavencu etc. îi știm prea bine (și nu numai din 

Caragiale); sînt expresii arhetipale ale grimasei, formulate în registru 

comic. Mutrele cu mai puțin simbolice nume, surprinse de Eminescu, 

frizează mai mult decît grimasa: ele sînt expresii ale „grimasei 

înfiorătoare”. Deși Caragiale are faima de „zeu al negației”, verbul celui 

de-al doilea nu-i deloc mai puțin aspru. Caragiale batjocorește profilactic, 

în vreme ce Eminescu suferă la vederea grămădirii „de perversitate 

catilinară”, a „gușaților cretinizați – neaude, neavede, neagreul 

pămîntului” ori a înțelepțiților „în sacerdoțiul templelor Venerei 

vulgivage” (Eminescu, 1989: 301). Pe el, „povara” științei de carte nu-l 

poate slăbi. Cuplul Epurescu-Fundescu, de pildă, înseamnă „dioscurii 

emancipați” (supranumele gemenilor Castor și Pollux), iar Costinescu e 

dolichodactilul. Atributul acesta nu-i tocmai transparent, dar e sugestiv. 

Etimologic, gr. dolikhos înseamnă lung, alungit, iar dactylos, „deget”; 

seamă ținînd că ipochimenul e milionar, vălul se ridică: dolichodactilul 

e... mînă lungă! Locul unor astfel de creaturi este, postulează poetul, 

pușcăria sau carantina (Eminescu, 1985b: 298), pentru că a încerca să le 

vorbești, „necum a-i convinge” de vreun adevăr, „E ca şi cînd Laplace ar 

fi trimis să explice mecanica cerească şi ordinea divină a lucrurilor din 

lume înaintea unei adunări de idioţi!” (ibidem: 301-302). 

În 1880, întemeindu-se pe un adevăr axiomatic – „E o fericire 

pentru noi că, prostia și perversitatea fiind nemuritoare, cel puțin proștii 

și perverșii in concreto sînt muritori” –, Eminescu își exprima nădejdea 

(deșartă, desigur) în rolul salvator, pentru lume, al morții „geniilor 

contimporane”:  

 

„Cînd vezi capete atît de vitreg înzestrate de la natură încît nu sînt în stare a 

înţelege cel mai simplu adevăr, capete în care, ca în nişte oglinzi rele, totul se 

reflectă strîmb şi în proporţii pocite, făcîndu-şi complimente unul altuia şi 

numindu-se sarea pămîntului, ai avea cauză de a te întrista şi de a despera de 

viitorul omenirii daca n-ai şti că după o sută de ani, de pildă, peste amîndouă 

despărţămintele geniilor contimporani, peste balamuc şi puşcărie, va creşte 

iarbă şi că în amintirea generaţiei viitoare toate fizionomiile acestea vor fi pierit 

fără de nici o urmă, ca cercurile din faţa unei ape stătătoare. 
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Garanţia învingerii adevărului şi binelui în lumea aceasta este moartea. 

Daca moartea nu s-ar îndura să ne scape de o generaţie în disselecţiune, care 

produce atîţia Mihăleşti, Fundeşti, Pătărlăgeni, Costineşti, daca moartea n-ar 

pune adevărul la adăpost de onoarea de a fi coexistat alături cu partea criminală 

şi stupidă a omenirii, niciodată naţiile n-ar fi putut strînge acel capital de 

adevăruri care înnobilează aspra lor luptă pentru existenţă” (Eminescu, 1989: 

407). 

Fețele contemporaneității 

De trecut, au trecut mai bine de o sută de ani de atunci, iar de la 

Disonanța lui Zarifopol, tot așa. Și-ntr-adevăr, acele „genii” invocate de 

către poet au dispărut in concreto, dar numai ele. Grămădirea „de 

perversitate catilinară și de adîncă, uimitoare nerozie”, „ignoranța 

pospăită”, „industria palavrelor și prăvăliile de minciuni” ori 

dolichodactilul și înstrăinarea „prin pîre și năpăști” nu sînt atinse de timp. 

Or, Caragiale a-nțeles foarte bine asta; precum se vede în sonetul dedicat 

„contimporanilor” săi, nu e „speranță de dres șerbetul”: „Păsemne-aşa ne 

scrise pustia de ursită:/Păcum ne fuse vremea meschină ş-

umilită,/Meschini şi mediocri să fim şi să murim!” (Caragiale, 1962: 

434). 

Autorul Năpastei pare mai contemporan cu noi decît Eminescu. 

Numai că Eminescu este la fel de contemporan cu noi, precum a fost, în 

aceeași „patrie a vieții”, cu Caragiale sau cu mai tînărul Zarifopol. Numai 

printr-o „subțietate de minte” se poate vedea altfel.  

Într-o lume din care s-au retras nu doar zeii, ci și înțelepții, vorba 

lui Peter Sloterdijk, în care „Diogene s-ar teme să umble, în miezul zilei, 

pe stradă cu lampa aprinsă” (Sloterdijk, 2000: 232) și în care am rămas 

singuri cu imbecilitatea noastră, nici Caragiale, nici Eminescu n-ar fi 

ținuți în onoruri. Este aceasta dovada cea mai grăitoare a actualității lor 

zdrobitoare. De aceea afirmam că imaginile decantate din „patria vieții” 

lor sînt vegheate de covalența ne-temporală: în acest caz cel puțin, 

contemporaneitatea este un concept care n-are legătură cu timpul 

(sincronia și diacronia se parazitează reciproc, se aglutinează chiar). Ea 

nu există, ea este!  

Adică: lumea lui Eminescu și lumea lui Caragiale au drept „atractor 

straniu” imaginea lui Crăcănel, dar goropismele lui vitrege de învățătură 

otrăvesc nu puține zile din „patria vieții” noastre. O știm cu toții, chiar 

dacă ne rezumăm la, cel mult, un „discurs murmurat”. Grimasa, în fond, 
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emană din „neantului Valah” (de care vorbea Cioran), iar „oroarea de 

carte” e complice cu „lenea gîndirii şi hărnicia voinței”, invocate de către 

Zarifopol; care Zarifopol, nici el, n-a avut și nici n-are mai multe șanse 

într-ale onorurilor decît Eminescu. Prea spune lucrurilor pe nume, iar asta 

nu se poate trece cu vederea. În fond, și el este, la fel ca Eminescu pentru 

Caragiale, un „prost”. Ca, de altfel, toți românii cu craniu „larg și 

încăpător”, cotropiți de „înțelepciunea suprafină” venită de-aiurea, 

înțelepciune cu care, scria în 1881 Eminescu, am ajuns a importa 

„verdețurile murate din Franța. Românul e de felul lui om prost. Morar nu 

i-a dat Dumnezeu să fie, a măcina nu știe, a mura verdețuri iar nu se 

pricepe, nici a bate lapte-n doniță” (Eminescu, 1985a: 389). 

Zarifopol, aidoma lui Eminescu, prea se dedă, la rîndu-i, demonilor 

teoriei, iar față de „geniul pur și neprihănit” prea ireverențios este, cu atît 

mai mult cu cît vocile neprihănirii intelectuale sînt legiune, de la 

Grădișteanu-Gellianu, la popa Grama și așa mai departe. Dar tocmai de 

aceea promotorul „ideilor gingașe” participă la dialogul Caragiale-

Eminescu într-o contemporaneitate fără de timp. 

Util și gospod în context restrîns, la scara temporalității înțelese (pe 

urmele lui Heidegger) ca temporalizare a viitorului care glisează în trecut 

venind din prezent, conceptul se diafanizează. Contemporaneitatea nu-i 

decît o țesătură de cuante semantice și particule mereu schimbătoare. 

Crăcănel sau Dolichodactilul sînt exemple de particulă, voința impulsivă 

sau vălmășagul de negîndire, exemple de cuantă, iar grimasa – tărîmul lor 

de manifestare plenară. Biata, „stercorara ființă”, vorba lui Zarifopol, 

apelpisită ori ba, se strecoară prin timp în pofida timpului, și-n favoarea 

grimasei. Dovadă peremptorie: Crăcănel; un alt Telemac, „martir al 

independenții” și vajnic goropizor într-o „patrie a vieții” fără frontiere și 

vameși. Compatrioți – contemporani, adică –, Eminescu și Caragiale l-au 

văzut bine, la fel ca Zarifopol, Arghezi sau Petru Creția. 

 

Prezentul, o patrie fără timp 

Cele cîteva imagini din „patria vieții”, pe care le-am scrutat 

împreună aici și acum, sînt mărturia cea mai pregnantă pentru penetranța 

privirii creatorului de lumi, i.e. pentru înțelegerea deplină a lumii și în 

neguroasa ei imanență. Se cuvine adăugat că, deși fără frontiere și 

vameși, din această patrie a tuturor făpturilor – bune sau rele, „genii 

neprihănite” sau cugete luminate, gînditori sau „scorpioni scuipăreți” – nu 
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se poate nicăieri emigra; decît în moarte – moartea fiecăruia, invocată de 

către Rilke –, ceea ce nu anihilează „patria vieții”. În varianta A a 

Luceafărului citim: „Pentrucă tu eşti trecător/ Sînt toate trecătoare ?/ Au 

nu sînt toate ’nvelitori/ Fiinţei ce nu moare?//[...]//Tot ce a fost tot ce va 

fi/De-a pururi fața este/ Și basmul trist al stingerii/ Părere-i și poveste” 

(Eminescu, 1994: 388). 

Iar într-un manuscris Despre nemurirea sufletului și a formei 

individuale stă afirmația: „a nu fi fost niciodată este singura formă a 

neexistenţei, cine există există şi va exista întotdeuna – de nu în faptă, dar 

ca posibilitate, şi posibilitatea, neavînd în eternitate timpul niciun înţeles, 

este existenţa chiar” (Eminescu, 1993: 29).  

Ce altă mai bună definiție pentru contemporaneitatea 

transtemporală, care este însăși „patria vieții”? Dar nu mai puțin grăitor 

este poemul sub zodia căruia s-a ivit conferința mea. Încheind-o, vă 

mulțumesc pentru participare și citez, așadar, din Patria vieţii e numai 

prezentul: „Întoarceţi-vă-n voi şi veţi cunoaşte/Că toate-n lume, toate-s 

în prezent./Tot ce au fost şi tot ce-a fi vreodată/Au fost, va fi numai pentru 

că e” (Eminescu, 1952: 503). 
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IOANA HODÂRNĂU 

Masterat II, Cluj-Napoca 

Ipostaza istorică și socială în Geniu pustiu. Imaginarul 

retoric la confluența conceptelor de rațional și irațional 

Dacă Geniu pustiu se construiește pe canavaua ideologică, 

filosofică și literară a secolului al XIX-lea, conceptele antinomice pe care 

se construiește romanul eminescian iau naștere pe un fundal de imaginar 

social. Cu toate acestea, Geniu pustiu nu se citește doar ca produs al unui 

imaginar colectiv, pe alocuri influențat de politic, ci este un exemplu de 

construcție narativă bazată pe recurențe tematice și retorice a unor topoi 

romantici, eminescieni prin excelență, și care păstrează, totodată, 

structurile unui imaginar arhetipal. 

Imaginarul, într-o definiție largă, denumește o realitate 

independentă, care dispune de propriile sale structuri și de propria sa 

dinamică organică (conform clasărilor formulate de Lucian Boia) (Boia, 

2007). În logica formulată aici ˗ ne spune Starobinski ˗ „l’imagination est 

beaucoup plus qu’une faculté d’évoquer des images qui doubleraient le 

monde de nos perceptions directes; c’est un pouvoir d’écart grîce auquel 

nous nous représentons les choses distantes et nous nous distançons des 

réalités présentes” (apud. Baczko, 1984: 173-174). Studierea însă a unui 

imaginar social schimbă datele paradigmei, căci textul literar devine doar 

un instrument de transfer, un „loc” de exprimare a unor situații sociale. 

Termenul de «imaginar social» este introdus de către Evelyne Patlagean, 

în 1978, cercetătoarea definindu-l ca „ansamblul reprezentărilor care 

depășesc limita impusă de constantele experienței și de înlănțuirile 

deductive pe care aceasta le autorizează” (apud. Nicoară, 1996: 114). În 

atari condiții, imaginarul începe să se distanțeze de crezurile primordiale, 

de știință a himerelor, iluzorie prin natura sa, iar asocierea cu zonele 

politice, istorice ori sociale face ca acest concept de imaginar să iasă de 

sub incidența primei sale sfere de acțiune, de manifestare. Școala de la 

Annales a formulat, în secolul al XX-lea, întrebări cu privire la structurile 

și funcțiile reprezentărilor colective, la modurile colective de a crede ori a 

imagina (a simboliza, mai exact). Începînd cu a doua jumătate a secolului 

al XIX-lea se susține că există o încercare de separație, de demarcație 



IOANA HODÂRNĂU 

22 

între adevăr/ real și iluzoriu/himeric. Lévi Strauss susține, de asemenea 

ideea conform căreia culturile lumii sînt, în fapt, sisteme simbolice, un 

ansamblu de țesături simbolice, iar realitatea psihică și cea socială se 

întrețin reciproc („ [...] De asemenea, relațiile acestor tipuri de realități se 

întrețin una pe alta, iar sistemele simbolice se înnoadă, se organizează 

între ele”) (Chiciudean, 2015). 

Date fiind aceste considerații teoretice, vom observa că textul 

eminescian este un laborator de tipuri și structuri sociale distincte, căci el 

intră sub incidența unui spirit al veacului (romantic), care pune semnul 

egalității între conștiința socială și mentalul colectiv. În acest mod, nu 

este întîmplătoare suprapunerea revoluției din Transilvania, din 1848 

peste schema narativă eminesciană, ce fluctează între crezurile filosofic-

politice ale personajelor centrale, Toma Nour și Ioan. Mai mult decît atît, 

coloratura locală pe care o adoptă textul eminescian subliniează mijlocul 

prin care o mișcare socială europeană, sub presiunea unui timp istoric, se 

propagă la nivelul conștiinței naționale. De aici, Eminescu va găsi 

pretextul, în Geniu pustiu (Tasso-n Scoția) de-a crea personaje ce se 

modelează în funcție de dialectica schimbărilor dinlăuntrul paradigmei 

ideologice și culturale și de a genera, prin intermediul acestora, 

metamorfoze și ipostaze ale inadaptabilității: ambele arhetipuri 

masculine, Toma și Ioan sînt ipostaze ale geniului romantic (fie el, geniu-

politic ori geniu-solitar, retras din lume, datorită insuccesului aparent). 

Ceea ce este important în romanul eminescian, în acest punct, este că, 

deși portretele lui Toma și Ioan sînt bine conturate, ca două individualități 

distincte și care funcționează în logica narativă, ele devin ușor 

interșanjabile, atunci cînd sînt extrase din rama povestirii și sînt analizate 

ca „tipuri”; Toma și Ioan devin expresii ale nevoii de izolare, de ieșire din 

timpul istoric, tocmai prin condiția de geniu pe care le-o imprimă 

naratorul eminescian: Un om pe care-l cunoșteam fără a-l cunoaște ˗ una 

din acele figuri ce ți se pare că ai mai văzut-o vrodată-n viață, fără s-o fi 

văzut neciodată, fenomen ce se poate explica numai prin presupunerea 

unei afinități sufletești. […] Era frumos ˗ d-o frumusețe demonică. 

Asupra feței sale palide, musculoase, expresive, se ridica o frunte senină 

și rece ca cugetarea unui filozof (Eminescu, 1996: 5). 

J. Burgos în Pentru o poetică a imaginarului (1988) identifică trei 

structuri ale imaginarului, trei direcții-scheme pe care imaginarul artistic 

le poate urmări: schema cuceririi, refuzul, progresul. Cele trei tipare sînt 
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aplicabile textului eminescian, astfel: Schema cuceririi se referă la un 

imaginar prin revolta în fața trecerii timpului, cel mai adesea, precum și 

necesitatea încremenirii timpului într-un prezent etern. Recurența cu care 

se prezintă portretele lui Toma, Ioan, Sofia sau Poesis prin intermediul 

motivului romantic al frumuseții palide, mortuare, semnifică închiderea 

personajelor în ipostaze de genii-solitare ori de modele feminine angelice; 

femeia-marmoră, mortul-tînăr. Amintirea acestor personaje rămîne 

pentru naratorul eminescian izolată în portrete-tip, ca produse ale 

imaginației naratoriale (Sărman cadru viu, sărmană operă a 

imaginațiunei mele! Ce greu a fost să te creez din caosul durerilor și a 

desperărilor, ce cumplit e să te sparg acum de stînca cea rece a 

deșteptărei mele) (Ibidem: 45). Refuzul, ca a două schemă, exacerbează 

nevoia găsirii și susținerii unor refugii. Se figurează, în acest stadiu, 

ieșirea din timpul cronologic: Toma Nour nu mai dorește să aparțină 

spațiului istoric odată cu dubla-pierdere, a arhetipului masculin Ioan, 

respectiv a arhetipului feminin Poesis. Apoi, stadiul progresului (formă 

de imaginar care acceptă desfășurări inevitabile, simulează împăcarea cu 

timpul însuși) este atins de personajele prozei eminesciene prin 

acceptarea momentelor de scepticism, de decepție: un astfel de moment îl 

întîlnim în scena uciderii de către Toma a ungurilor prezenți în casa 

preotului român, căci aici se acceptă timpul istoric dat, Toma Nour intră 

într-o altfel de paradigmă: de la ipostaza individului solitar trece acum la 

cea a geniului-politic/eroic (pentru ca abia mai tîrziu să atingă ipostaza 

geniului-solitar). 

În fond, în ficțiunile în proză, naratorul eminescian pare să 

construiască și să aducă dovezi ale faptelor istorice povestite. Datele 

furnizate sînt întrețesute pe fundalul scenariului narativ, trecîndu-se cu 

abilitate de la sfera narațiunii la zona de imaginar social printr-o retorică 

aproape explodată. În acest sens, Monica Spiridon este cea care remarca 

în Geniu pustiu această „vocație retorică frapantă” (Spiridon, 1994: 134), 

analizînd opera eminesciană, în special, prin prisma calității sale de a 

figura un discurs, ci nu neapărat de a întreține o atmosferă narativă: 

„Crîmpeiele epice au mai mult un rol de declanșator al puseelor retorice” 

(Ibidem). Afirmația Monicăi Spiridon este ilustrativă pentru un întreg 

mod de construcție textuală eminesciană; cel mai elocvent exemplu în 

această direcție se află în trecerea intempestivă a naratorului eminescian 

de la elogiul amorului pentru Poesis la fundalul politic al revoluției de la 
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1848. Se figurează aici o cădere dintr-un timp al meditației, al reveriei, în 

fine, un timp al iubirii, într-un timp istoric, real, fundamentat aproape pe 

o violență justificativă (putem citi fragmentul ca o construcție a 

antinomiilor, întîlnită adesea la Eminescu, în special, în poemele sale 

ample – trecutul se contrapune prezentului, timpul fericit, cel al iubirii se 

dizolvă ca timp mitic, odată cu timpul nou, cel al faptei istorice). Or, 

trecerea abruptă dintre cele două cadre nu este aleatorie la Eminescu, își 

găsește justificarea în nevoia de a figura un anume discurs (aproape 

tezist), căci retorica eminesciană pornește de la tematică pentru a ajunge 

la limbaj, pentru a-l produce și a-l susține. (Dar acest amor timid ca al 

columbilor de argint cade în anul durerei 48. La ce trebuia să cadă 

atuncea? La ce?oare putea anul acesta să treacă fără amoruri!).  

Monica Spiridon, în Eminescu, o anatomie a elocvenței, deschide 

analiza asupra problematicii retoricii romanului focalizînd deja asupra 

prologului acestuia: „O dată cu prologul romanului, își face intrarea în 

scenă un retor intempestiv, care-și desfășoară ideile în cadențe bine 

ritmate (Ibidem) (Vezi la noi istorici ce nu știu a scrie, actori ce nu știu a 

juca, miniștri ce nu știu a guverna, financieri ce nu știu a calcula, și de 

aceea atîta hîrtie mîzgălită fără neci un folos […]). Fără a-și ascunde 

finalitățile, discursul eminescian abundă într-un discurs retoric ce iese de 

sub incidența oricărui scenariu narativ; opțiunea pentru limbajul moralist-

didactic nu face parte din schema narațiunii, personajele eminesciene nu 

sînt infuzate de un atare spirit critic, ci, în această ipostază, avem de-a 

face cu două tipuri de figurare textuală. Ceea ce face ca vocile narative să 

pară inseparabile este tocmai ușurință cu care se jonglează cu planurile 

textuale, cu trecerea indicibilă prin materia epicului. De aceea, chiar dacă 

emfaza rostirii eminesciene este, cu siguranță, o realitate, nu putem să o 

punem în seama unui transfer între „personaj” și „povestitor” sau, în 

termenii Monicăi Spiridon, să concluzionăm că „povestitorul se 

contaminează de spiritul «pribun» al personajelor”. Distincția între cele 

două planuri devine vizibilă atît în figurarea imaginarului violent din 

punct de vedere social ori politic, cît și în secvențele de metatext 

eminescian.  

Astfel, prologul pare să se distanțeze, în multe locuri, de schema 

generală a romanului, cum este exemplul acuzațiilor de impostură aduse 

eclectismului românesc. Amprenta tezistă se resimte în stilistică, precum 

și în forțarea unor procedee tipic eminesciene, cu interogații retorice, 
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respectiv folosirea formulei adresative de persoana a II-a, către un lector 

supus criticii și ironiei naratoriale (O!... voi cari pozați ca eroii leșinînzi a 

romancierilor francezi, voi cari iubiți ca sentimentalii germani, răspunsei 

eu, voi cari mîncați cu toate astea ca englezii materialiști). În maniera 

avîntului naționalist specific secolului al XIX-lea este și antiteza dintre 

iubire și patriotism (odată ce iubirea erotică este respinsă), fapt ce susține 

subtextul evident politic al romanului. Pentru a menține un atare mod de a 

face retorică, Eminescu apelează la simbolismul cromatic, în multe 

cazuri. De pildă, pasiunea pentru țara aflată în interiorul unei 

degringolade se traduce prin portretele celor angrenați în lupta națională 

ori în acțiunile ce produc efect asupra unor simboluri naționale (flamura 

reînvierei sfîșia aerul cu tricolorul său ori capetele noastre prinsese foc, 

fața cea palidă a lui Ioan se-nroșise de-un roșu ofticos și bolnav, căci în 

inima lui fierbea amorul cel mare al națiunei). Totuși, distanța față de 

atari crezuri apare la Eminescu cînd fundamentul este ironic. Or, în cazul 

romanului Geniu pustiu este o ironizare a unei întregi mișcări politice din 

epocă, de unde reiese figura acelui geniu-solitar, detașat prin substanță de 

mediul în care este forțat să existe sau, cum ar spune Ioana Em. Petrescu, 

el este un „rătăcit” într-un timp istoric străin, într-un spațiu alogen.  

 Importantă în această perspectivă devine recurența unor topoi de 

sorginte romantică, mai exact, de expresie eminesciană, căci, astfel, 

calitatea operei eminesciene se decide în modul prin care aceeași retorică 

aproape supralicitată reușește să recupereze motive poetice romantice, ce 

sînt acum întrebuințate în folosul unui imaginar epic. Este cazul să 

remarcăm, în primul rînd, spațiul oniric, ca motiv romantic ce are 

capacitatea de a întretăia imaginarul violen(ta)t, în Geniu pustiu. Mare 

parte din roman reprezintă manuscrisul/ fragmentul de jurnal, în care 

Toma Nour rememorează secvențe largi din propria existență. Astfel, 

Toma Nour își începe jurnalul prin rememorarea experienței legate de 

moartea mamei, secvență ce declanșează trezirea conștiinței copilului, în 

termenii Ioanei Em. Petrescu. Destinul lui Toma Nour, spune Ioana 

Petrescu, „e marcat de trei mari visuri simbolice, care transfigurează trei 

momente de supremă suferință ale existenței sale, traducîndu-le în 

limbajul armoniei cosmice” (Petrescu, 2005: 104). În ipostaza socială de 

copil, aflat pe mormîntul mamei, visarea se produce inconștient, Toma 

Nour - copilul se trezește în visul ce proiectează o grădină paradisiacă: 

Raza cea de aur se suia cu noi… am trecut printr-o noapte de nouri, prin 
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o zi întreagă de stele, pîn-am dat de o lume de miros și cîntec, de-o 

grădină frumoasă deasupra stelelor. Relevantă este menținerea acestui 

motiv în angrenajul narațiunii. El nu mai survine ca un soi de metaforă de 

la care se construiește materialul textual (cum era în cazul poeticii 

eminesciene), ci motivul oniric devine factor de producere directă a 

textului (căci vorbim de un întreg subtext, de planuri narative, finalmente 

de un întreg discurs narativ – cel al jurnalului lui Toma - ce există pe 

fundamentul onirismului). 

O a doua ipostază în care îl regăsim pe Toma Nour este cea a 

îndrăgostitului. Aici, în același mod, moartea și visul se întrețes pentru a 

produce o trezire, conștientă, de data aceasta, în climatul vieții 

descumpănite, decepționate. Tot Ioana Em. Petrescu observă noua formă 

de trezire, la moartea iubirii, „atunci cînd Poesis – silită de mizerie și 

suferință – îl trădează”, iar „Toma Nour încearcă să se sinucidă și-n acest 

somn semimortuar își visează iubita, absolvită de păcat, în insulele morții, 

care sînt, poate, Insulele fericiților, miticele Isole lontane ale Renașterii”. 

Exact ca în scenariul precedent, visarea pare, de fapt, o trezire în moarte, 

ca prag ritualic de accedere la o nouă ipostază a ființei: Murisem! M-am 

trezit deodată într-un codru verde ca smaragdul, în care stîncile erau de 

smirnă și izvoarele de ape vergine și sînte. Aglomerînd textul, Eminescu 

recurge la contrapunerea și a motivului romantic al femeii-marmoră. 

Femeia palidă, din vis, îndeplinește funcția prototipică, de arhetip 

feminin, în opoziție cu femeia vie, care trădează și macină existența 

terestră. Astfel, Poesis, la fel ca Toma Nour suferă o schimbare de 

ipostază, și, mai mult decît arhetipul masculin, ea devine o funcție în 

raport cu personajul masculin. Aceeași figură feminină, transfigurată de 

experiențe distincte, există concomitent, pe cele două planuri narative, 

planuri ce se dublează și întrepătrund reciproc. Momentul tragic este 

urmat, deci de un vis compensatoriu, în ordinea nevoii de schimbare a 

paradigmei individuale, ființa pierdută, într-o primă ipostază, este 

regăsibilă într-o ipostază de moarte simbolică, într-un univers paradisiac. 

Rezemată de-o coloană, drept în fața mea, stetea o fată palidă cu fața ca 

marmura cea vînătă … ea-mi zîmbi trist și-mi făcu cu mîna … Era 

Poesis… .  

În sfîrșit, ultima, cea de-a treia ipostază în care-l regăsim pe Toma 

Nour este cea - îndelung enunțată de textul eminescian – de geniu-

pustiu/solitar. Fiind martor al unor atrocități, eroul este obligat să coboare 
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din lumea ideilor și este supus acțiunii atunci cînd asistă la o serie de 

evenimente tulburătoare. Poate că un aspect central de revelat aici este 

recurența imaginarului naturalist, violent, ce aparent nu ar putea coexista 

în relație directă cu trezirea într-un stadiu al visului. Căutîndu-l pe Ioan, 

Toma ajunge la casa unui preot, pe care îl găsește spînzurat, iar pe fata 

acestuia în pericol de a fi pîngărită de honvezi. Pentru a curma suferința 

tinerei (Maria), Toma o împușcă. Moartea survine, prin urmare, nu ca 

fenomen distinct de persoana actantului, ci ea este o consecință a acțiunii 

lui Toma. Dacă pînă acum întîlnirea cu moartea se producea în mod 

inconștient, fiind un fenomen indirect legat de ființa masculină, acum 

moartea apare ca act conștient, al conștiinței individuale. Odată cu 

martirajul figurat aici, se face trecerea la o altă ipostază socială, dar și 

istorică, căci „la moartea Mariei (imagine simbolică a martirajului 

națiunii române din Transilvania), visul transfigurează insuportabila 

suferință, dezvăluindu-i sensul mîntuitor: în vis, cerul se deschide peste 

pămînturile arse ale unei patrii martirizate; o ploaie de meteoriți cade, 

constuind un fel de pustie cetate semicelestă, protejată, ca de un duh al 

locurilor, de umbra angelică a Mariei” (Ibidem). 

Din nou, se poate vorbi despre un principiu al antinomiilor 

eminesciene, ce sînt puse să acționeze în baza unei scheme de tip cauză-

efect: cu cît scenele de violență sînt mai exacerbate, cu atît trezirea în vis 

va fi mai revelatorie și mai contrapuntică în comparație cu secvențele ce 

aparțin timpului istoric ([…]urletele fioroase ale canibalilor îngropați în 

flăcări se auzeau asemenea vaietelor celor osîndiți la focul Gheenei; 

Visul, o lume senină pentru mine, o lume plină de raze clare ca 

diamantul, de stele curate ca aurul, de verdura cea întunecoasă și 

parfumată a dumbrăvilor de laur – visul își deschise auritele lui gratii și 

mă lasă să intru în poeticele și etern junele lui grădini). Despre asemenea 

episoade unice în creația eminesciană, Ioan Petru Culianu afirmă că „sînt 

fantasme dintre cele mai atroce în literatura română demnă de acest nume 

(…) episoadele de teroare, dacă n-au fost toate inventate de el, au fost în 

orice caz alese de Eminescu ca să constituie una dintre fundamentalele 

secvențe de fantasme ce-i alcătuiesc romanul” (Culianu, 2006: 128). 

Finalmente, Geniu pustiu își depășește caracterul ficțional ori 

considerentele tezist-moraliste și devine un metaroman, un metatext. 

Ceea ce însă este nou pentru secolul lui Eminescu este fundamentarea 

romanului ca metaforă a vieții, intrînd, astfel, pe un teritoriu al 
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subiectivității certe. Nu doar că naratorul eminescian introduce fragmente 

ce explicitează cum anume se construiește romanul de față (fiind, în fond, 

un amplu manuscris inserat în rama povestirii inițiale), dar și recunoaște 

caracterul de simulacru al vieții (spre exemplu: Era noaptea aceea un 

roman cavaleresc fără înțeles – din evul mediu, dar în care nu mai eram 

în stare de a transpune tablourile colorate cu sînge, cu foc și cu negrul 

vînăt roșu al fumului). Mai mult decît atît, există o predispoziție pentru 

argumentarea - folosind ca mijloc de exprimare imaginarul -  în baza 

diferenței între ceea ce este conștient, deci care aparține de materialul 

obiectiv, și ceea ce apare ca subiectivitate ireconciliabilă, intrînd, astfel, 

în teritoriul inconștientului. Ceea ce transpare este senzația unui 

„laborator” de creație, în care se verifică potențialități ale ipostazelor cu 

care romanul poate jongla, în definitiv, simboliza (Uitasem însă că tot ce 

nu e posibil obiectiv e cu putință în mintea noastră și că în urmă toate 

cîte vedem, auzim, cugetăm, judecăm nu sînt decît creațiuni prea 

arbitrare a propriei noastre subiectivități, iar nu lucruri reale. Viața-i 

vis).  

Prin urmare, pe urmele Ioanei Em. Petrescu, vom afirma că 

intențiile lui Eminescu sînt multiple în romanul de față. Sub pretextul 

unui roman în tușele romantismului național, cu pretenții de a figura 

ipostaze istorice și sociale bine definite, se ascund scheme narative mult 

mai complexe, ce converg înspre ideea unui eclectism eminescian. 

Excepționalitatea rezidă în modul în care dintr-un motiv romantic, cel al 

onirismului ca univers compensatoriu, se ajunge la un mod de construcție 

narativă. Fiind „o prelungire și o repetare a existenței terestre” (Petrescu, 

2005 : 103), visul își cîștigă, în inconștient, caracterul de ordonator al 

lumii, fiind capabil să anuleze granițele între rațional și sensibil, între 

trecut și prezent, între ipostaze sociale distincte ori chiar între timpul 

mitic/anistoric și cel istoric, al ramei narațiunii. 
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The historical and social hypostatis in Geniu pustiu. The 

rhetorical imaginary at the confluence of the concepts of rational and 

irrational  
 

Abstract  
This research paper tackles Eminescu’s novel Geniu pustiu in order 

to analyze the complex narrative layers that are created by an untimely 

narrator. Thereby, the rhetorical imaginary function as a discursive 

mechanism, first in order to substantiate a historical and social reality 

(the action of the novel is subjected to this first level of understanding), 

and second as a method of configuring a metanovel, a metatext). In fact, 

our research thesis intends to demonstrate that with this 19
th

 century 

novel, Eminescu manages to create a text that exceeds beyond the initial 

fictional premise or the moralistic considerations. The exceptionality of 

this prose, Geniu pustiu, lies in the eclecticism of the form. Likewise, the 

motifs typical for the romantic period prose are used in the benefit of 

constructing a different narrative scheme. 

Key-words: rhetorical imaginary, social imaginary, alterity, 

rational, irrational.. 

 

 



 

ANASTASIA FUIOAGĂ 

Anul I, Iaşi 

Visul chimeric. Reflexe ale eminescianismului în poezia 

contemporană 

În loc de introducere  
Apropierea de poezia contemporană (înțelegînd-o aici mai ales pe 

cea de după 1990) este văzută adesea drept un demers antagonic față de 

ceea ce presupune sondarea în textul eminescian, creîndu-se astfel un hiat 

de percepție nejustificat între cele două epoci. La o privire mai atentă 

asupra a ceea ce se scrie astăzi, însă, alăturarea dintre punctul central al 

canonului poetic românesc și formele de expresie cele mai recente se 

dezvăluie a nu fi un act atît de surprinzător, ci chiar necesar. O ruptură 

între poetul ultim de referință, anume Eminescu, și manifestările 

contemporane din poezie menține iminent riscul unei discontinuități 

deficitare în ansamblu. Aplecarea asupra felului în care cele două epoci se 

întîlnesc în poezie devine cu atît mai necesară cu cît o lectură atentă și 

disponibilă va regăsi în versurile contemporane numeroase reipostazieri 

ale liniilor trasate de Eminescu și lăsate deschise posterității, spre o 

posibil perpetuă reinventare poetică. 

În ceea ce privește lucrarea de față, ea își propune mai mult să 

schițeze și nicidecum să epuizeze unul din punctele ce ar putea fi atinse 

într-un astfel de amplu proces de interpretare comparativă. De altfel, ea 

este scrisă în spiritul conștiinței că poezia contemporană, aflîndu-se în 

mijlocul desfășurării propriei consistențe, va mai avea nevoie de timp 

pentru ca elementele descendente din universul poetic eminescian să se 

contureze precis. Astfel, eseul are ca miză observarea unor posibile 

regăsiri ale dimensiunii onirice a existenței (cu implicațiile sale adiacente) 

așa cum transpare ea din opera eminesciană, în spațiul textual a trei poeți 

contemporani: Mircea Cărtărescu, George Vasilievici, respectiv Radu 

Vancu. 

 

Eminescu & Schopenhauer  
În virtutea analogiei amintite mai sus, se dovedește necesară 

conturarea aspectelor fundamentale ale raportului dintre vis și ființa 
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poetică în opera eminesciană. În lucrarea intitulată Știm noi cine a fost 

Eminescu? Fapte, enigme, ipoteze, Ilina Gregori subliniază faptul că 

universul literar eminescian își găsește, în multe privințe, originile în 

filosofia schopenhaueriană. În opera sa cea mai importantă, Lumea ca 

voință și reprezentare, Schopenhauer pleacă de la distincția kantiană 

dintre noumen și phenomenon, identificînd primul termen cu așa-numita 

Voință oarbă, care, în calitate de forță metafizică vitală ce pune lumea în 

mișcare, ar constitui esența acesteia. De cealaltă parte, lumea se 

înfățișează omului, susține filosoful, ca fenomen, deci ca reprezentare a 

lucrului în sine, a Voinței. Realitatea, așa cum o percepe omul, este de 

fapt o formă de cunoaștere intermediară, mijlocită de simțuri, căci el este 

incapabil de a vedea natura lumii. Iar dacă Voința stă la baza lumii, atunci 

ea se manifestă implicit și în interiorul ființei umane, prin ceea ce 

Schopenhauer numește principium individuationis. Conceptul 

concentrează o atitudine umană în care individul este pliat în mod excesiv 

pe propriul eu, ego-ul său constituindu-se ca punct central al realității, 

proiecție a minții lui. Dacă Voința reprezintă o forță negativă, aducătoare 

de suferință prin intensitatea sa (pe linia filosofiei indiene, din care 

Schopenhauer se inspiră), atunci și principiul menționat, ca extensie a 

Voinței, se manifestă în mod negativ asupra omului, generînd nevoia de 

transgresare a eului, deci de transcendere a Voinței. Printre metodele 

fundamentale identificate de filosoful german în acest sens se numără arta 

(ca reflex al cunoașterii): prin contemplarea unei opere de artă, cel ce 

percepe și percepția lui se contopesc. Altfel spus, individul iese din el 

însuși și se transpune în artă, în urma acestui act rămînînd tocmai ideea 

operei, deci forma sa eternă. Observatorul devine unul și același cu ideea, 

care, izolată, depășește cauzalitatea.  

Aplecîndu-și atenția asupra problemei cunoașterii la Schopenhauer, 

Ilina Gregori observă că, în lucrarea sa de mai tîrziu, Versuch über das 

Geistersehn, filosoful concepe cunoașterea într-o dublă ipostază. 

Conștiința umană ar fi, așadar, pe de o parte, de factură diurnă (lumea 

exterioară ca percepție), iar pe de alta - nocturnă. Schopenhauer vorbește 

despre un anume organ oniric, prin care omul ar căpăta acces la tot ceea 

ce presupune „viața subterană, ocultă, incomunicabilă a conștiinței” 

(Gregori, 2008: 93), anume inconștientul. Noaptea ar dobîndi, astfel, 

valențele unui timp esențial, în care conștiința se întoarce, prin vis, către 

ea însăși, pentru a descoperi o revărsare a vieții interioare a ființei, 
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marcată prin excelență de autenticitate și veridicitate deopotrivă, căci ea 

scapă controlului uman. Sub auspiciile conștiinței nocturne, omul ar reuși 

să treacă dincolo de acel principium individuationis, căci ceea ce se 

petrece cu el reprezintă o dedublare, în care visele ajung să nu îi mai 

aparțină de fapt. Individul se desprinde de dimensiunea fizică a propriei 

existențe și devine, în ultimă instanță, un altul. Prin ceea ce avea să fie 

cunoscut mai tîrziu ca inconștient, conchide Ilina Gregori cu privire la 

onirologia schopenhaueriană, omul ajunge să iasă din spațiul strîmt al 

existenței exclusiv empirice și să descopere, cel puțin într-o anumită 

măsură, ființa în ipostaza sa nemărginită.  

Prezentînd anii de studiu la Berlin ai lui Eminescu, Ilina Gregori 

arată că poetul a reținut aceste aspecte ale filosofiei schopenhaueriene, 

ducîndu-le mai departe printr-o revizualizare a existenței diurne, trecute 

prin filtrul celei nocturne. Pentru Eminescu, realitatea exterioară este la 

rîndul ei impregnată de vis, iar contingentul, banalul vieții cotidiene, prin 

imixtiunea visului, devine o posibilă salvare. De altfel, G. Călinescu 

punctase faptul că „Eminescu aplică transcendentalismul kantian în felul 

lui Schopenhauer și raționează așa: posibilitate și realitate sînt identice, 

fiindcă sînt unul și același lucru, adică reprezentarea mea [...]” 

(Călinescu, 1970: 25). Totodată, Eminescu plasează dragostea sub semnul 

aceluiași organ oniric care suspendă principiul individualității și 

determină o permeabilitate a spiritelor unul față de celălalt. (Gregori, 

Ilina, 2008: 99) Altfel spus, egoul fiecărui individ se risipește sub visul 

comun pe care dragostea îl presupune, lăsînd loc unei translucidități care, 

prin oglindire în celălalt, reface ființa. Tocmai de aceea, în viziunea 

eminesciană, organul oniric echivalează cu inima, căci doar ea păstrează 

disponibilitatea deschiderii gratuite în fața Celuilalt, o deschidere 

interioară marcată în mare măsură de latura inconștientă a omului. 

 

Oglindire și vis în Luceafărul  
Luceafărul, creație emblematică a operei eminesciene, reprezintă, 

în interpretarea trasată de Marin Mincu în lucrarea Paradigma 

eminesciană, unul dintre cele mai cuprinzătoare exemple ale felului în 

care poetul plasează erosul în dimensiunea oniricului, efectul fiind acela 

al unei perpetue oglindiri a sinelui. În imaginea de ansamblu pe care 

Marin Mincu o construiește asupra numitei opere, el punctează de la 

început cvadruplarea subiectului creator; cele patru personaje se 
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constituie de fapt ca patru „proiecții ale reveriei poetice eminesciene” 

(Mincu, 2000: 47). Pe această direcție, ceea ce este cunoscut de publicul 

larg drept aspirație către absolut, se traduce ca fiind o continuare inerentă 

a contemplării diurne a lumii într-o durată nocturnă. Altfel spus, actul 

meditativ se continuă ca vis, devenind un gest de forare nemijlocită a 

propriului eu. Merită amintită aici observația lui Călinescu, conform 

căreia, în opera eminesciană, „«fantasia» a devenit, prin dovedirea rolului 

pe care intelectul îl joacă în percepție, o activitate de penetrație în absolut, 

încetînd a mai fi o simplă înflorire a realității [...]” (Călinescu, 1970: 33). 

Hyperion, în consecință, ca proiecție aparținînd visului Cătălinei, se 

înfățișează ca prototip al fetei, o ipostaziere în oglindă a interiorității sale, 

de o maximă obscuritate și validitate deopotrivă. Se produce, cu alte 

cuvinte, o proliferare a eului în vis, acesta din urmă construindu-se ca 

extensie a unor trăsături specific individuale. „Ceea ce Cătălina trăiește, 

ne arată Marin Mincu, este „aventura spirituală fundamentală a vieții ei” 

(Mincu, 2000: 67). În continuare, Hyperion, survenit în urma reflexului 

de proiectare a sinelui nocturn în spațiul exterior, caracteristic stării 

diurne, se concretizează ca prezență, și prinde într-atît de multă substanță, 

încît devine alteritate capabilă de contemplare inversă. Se permite, astfel, 

stabilirea unui dialog între Cătălina și propria-i reipostaziere existențială, 

care, la rîndul său, nu face altceva decît să ridice o „dilemă dramatică 

între posibilitatea pierderii totale a identității eu-ului și posibilitatea 

cealaltă, a potențării lui complete” (Ibidem: 67). În același timp însă, prin 

alegerea lui Cătălin în detrimentul lui Hyperion, Cătălina se plasează în 

spațiul lumii - phenomenon, însă avînd vie conștiința infinitului și, mai 

mult decît atît, lăsînd-o să conviețuiască cu dimensiunea sa umană, 

diurnă, imposibil de extirpat. Ființa interioară a fetei se caracterizează, 

așadar, printr-un dublu dinamism, în care „aspirația spre imensitate și 

dorința de viață limitată” se reunesc într-un ritm „originar și profund al 

vieții lăuntrice umane” (Ibidem: 68). Adoptînd această viziune, textul 

eminescian luminează, în sine, raportul dintre om și proiecția lui în 

dimensiunea absolută a lumii ca atare, visul avînd rol revelator.  

În Luceafărul, prin experiența nocturnă, prin vis, Cătălina își 

descoperă propriul dat existențial, anume imposibilitatea transcenderii 

către infinit, căci acesta din urmă presupune implacabil o trecere în 

neființă. În același timp, însă, interioritatea ei se întoarce către 

contingentul în care este plasată și îl reconfigurează la nivel de sens, îl 
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impregnează de absolut, într-o acceptare senină a condiției incontestabil 

limitate a existenței ca om. Prin această transparentizare în fața sinelui, 

Cătălina își deschide propria ființă, inima, cum s-a arătat anterior, întru 

primirea experienței de dragoste ca trăire care îi permite să depășească 

granițele empiricului, fără însă a amenința cu neființa. 

 

Către contemporani  
Dacă viziunea expusă mai sus asupra configurării erosului în 

universul eminescian este una marcată de un anume grad de armonie, în 

lucrarea Eminescu. Trei eseuri, Radu Vancu punctează felul în care 

ordinea descoperită de Cătălina se destabilizează, lăsînd loc acelor 

elemente care vor anticipa modernismul și care și-au găsit persistența 

pînă în poezia contemporană. Astfel, Radu Vancu observă că „poeții 

existenței infernale” din poezia recentă își regăsesc originile textuale în 

idealul romantic al „personalizării creației” (Vancu, 2011: 14). 

Suprapunerea dintre experiența biografică și cea artistică, dintre subiect și 

obiectul contemplat prin oglindire în el, duce implicit și la o pierdere de 

consistență a lumii asupra căreia ființa se apleacă, implicit și a creației, ca 

transfigurare a realității percepute. Proiectarea-oglindire deschide o latură 

infernală a lumii, din care poezia modernă va încerca să își găsească 

ieșirea pînă în prezent. Eminescu, susține autorul, se lasă fascinat de 

spectacolul pe care contingentul i-l propune în analiza onirică, însă odată 

cu acest sentiment se instalează și cel al alienării, căci poetul devine 

conștient de incapacitatea de a lua parte la acesta. Altfel spus, ființa 

poetică eminesciană se contopește într-o așa măsură cu imaginea 

oglindită de conștiința nocturnă, încît devine absentă din lumea pe care 

chiar ea o contemplă. „Detensionarea lumii duce la o desubstanțializare a 

ei; totul devine cețos, vag, neprecizat, imaterial. De aici pînă la a tînji 

după vechea stare de lucruri nu mai e decît un pas. Iar pasul acesta îl face 

poezia modernă. Tulburătoarele versuri: «Ca să pot muri liniștit, pe mine/ 

Mie redă-mă!» sînt, astfel, certificatul de naștere al poeziei moderne 

românești” (Ibidem: 23). 

Cei trei poeți contemporani aleși pentru a ilustra această genealogie 

textuală urmăresc, în ordinea propusă, traseul interior parcurs de Cătălina 

în experiența sa onirică din Luceafărul, adăugînd momentul de criză 

subliniat de Radu Vancu în lucrarea menționată. Poezia lui Mircea 

Cărtărescu, prin imaginarul său impregnat prin excelență de plasarea 
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onirică în existență, reflectă înclinația ființei eminesciene de a remodela 

contingentul prin proiecția sinelui în mișcarea lui. Versurile lui George 

Vasilievici, mai apoi, sînt marcate de perceperea acută a  infernului pe 

care incapacitatea de participare la propriul vis îl presupune, ele reflectînd 

profund acea „abstragere totală din lume” (Ibidem: 23). Poezia lui Radu 

Vancu, exorcizîndu-și propriul vis, întrevede însă și o reacceptare a 

datului existențial omenesc, similară cu cea a Cătălinei prin revelația 

dragostei mundane.  

iar îmi cad pleoapele enorme și grele/ iar apar arhitrave și coloane și 

cupole și contraforți din subteranele minții mele (Mircea Cărtărescu - 

Grenada cu vene) 

În universul poetic conturat de Mircea Cărtărescu, realitatea și visul 

se află într-o perpetuă osmoză, reconfigurîndu-se reciproc. Senzația dată e 

aceea a unui contingent care există tocmai pentru că el poate fi visat, 

pentru că menține vie potențialitatea scoaterii lui din el însuși. Altfel spus, 

starea de realitate a lucrurilor se datorează tocmai trecerii lor în oniric, 

unde își capătă adevărata consistență, dată de ființa care le percepe 

conștient și inconștient deopotrivă. În Zepeline peste Piața Bucur Obor, 

ochii iubitei acționează ca un declanșator ce aruncă eul într-o stare de 

visare conștientă (iar ochii tăi intrau în nori, sclipeau în soare, 

îndreptîndu-se mereu spre apus... / [...] erau ochii tăi în vîrstă de optișpe 

ani/ întinși pe toată bolta [...]), pentru ca abia mai apoi prezența lui în 

lume să devină ceva palpabil în fața lui însuși: eram fericit că exist și 

credeam, pe cuvînt, credeam prima dată în viața mea în realitatea 

absolută a mașinilor și a tramvaielor și a bordurilor/ credeam și în nori, 

mi se părea că am o istorie, că am un trecut, că am scris cărți/ [...] știam 

că va veni noaptea cu stele de diamant și credeam pînă și în stelele care 

nu pot fi văzute cu ochiul liber [...]. Se poate regăsi aici acel act conștient 

de visare al Cătălinei, care, prin proiectarea iubirii în astru, atestă, în fond, 

existența propriei sale lumi în contrast cu una la care nu are acces. În 

poezia lui Cărtărescu, contingentul se extinde dincolo de sesizabil, el 

include imperceptibilul și tocmai asta îi augmentează realitatea. 

Concomitent, privirea se interiorizează, se întoarce către propria ființă și 

își constată existența, care devine un joc pendulînd între ce este și ce nu 

este aici: și credeam că sînt făcut din oase, că în burta mamei mele 

crescuse mielul oaselor mele și mi se configuraseră traheea, vezica/ și 

știam că acolo visasem primele vise/ și credeam că voi muri și totuși nu 



REFLEXE ALE EMINESCIANISMULUI ÎN POEZIA CONTEMPORANĂ 

37 

credeam și știam că nu voi muri/ [...] și știam că nu sînt nimic și că sînt 

totul și că nu sînt nici nimic și nici totul [...]. De observat aici este și 

alternanța dintre a crede și a ști, care, în timp ce reflectă în mod clar o 

formă de cunoaștere, îi blurează în același timp mecanismele, lăsînd-o 

suspendată între rațiune și organ oniric: eram treaz de parcă aș fi băut un 

milion de cafele/ eram transparent ca unghia de fericire. Intensitatea 

contingentului astfel resimțit face loc unei căutări, unei tatonări fără 

finalitate, care presupune ancorarea în concret și totodată proiectarea în 

afara lui: lasă-mă să confund realul cu irealul/ [...] lasă-mă să viețuiesc, 

să dispar.  

Odată catalizată această căutare, ea devine inevitabil sondare a eului 

suprapusă peste sondarea lumii, așa cum se poate remarca în plimbarea-

pretext din Semințe de floarea lunii, semințe de floarea stelelor. De altfel, 

poemul se constituie deopotrivă ca dialog cu sinele și dialog cu poezia, 

într-un cadru în care cele două se suprapun intermitent. Forajul interior 

este pus inevitabil sub auspiciile interogației ca expresie a 

contrafactualului oniric: există ceva dincolo de realitate? dincolo de 

blocuri și de mașini?/ ce bisturiu ne-ar trebui ca să ajungem la rinichii 

realității?/ cu ce am putea recolta probe de pe gingiile ei?/ eu știu ce 

vase de sînge irigă stelele [...]. Relevante în acest sens se dovedesc a fi și 

versurile din Norul cu mufe, unde căutarea-vis este revelată ca inerentă 

ființei, ca dat existențial intim, ce păstrează neîncetat speranța pătrunderii 

în sens: mamă, puterea visului tu mi-ai dat-o./ aș sta nopți întregi ochi în 

ochi cu tine,/ și mînă-n mînă cu tine aș crede că încep să înțeleg. Deși 

această căutare se manifestă ca întrebare, eul este sigur de mecanismul 

care o provoacă - visul -, fără a scăpa din vedere faptul că experiența 

onirică însăși se află sub semnul dubitabilului, ceea ce naște, aproape 

simultan, nesiguranța: mă tem că sînt doar un reflex pe corneea ta 

translucidă/ [...] pe care ai văzut-o în vis./ și pe tine tot în vis te-am 

cunoscut,/ prietene. Întoarcera către existența vidată de oniric nu este însă 

posibilă, astfel că reflexul firesc e acela al proiectării exhaustive în vis: 

privește luna, ia poziția fascinantă, hipnotizeaz-o/ azvîrle-ți brusc în sus 

mîinile descărnate, cu unghiile puternice/ înhață luna și mușcă-ți 

jugulara/ și consumă-i substanța [...]. Ceea ce rezultă de aici e o 

transparență totală a sinelui în fața lui însuși, care deschide drumul 

nepietruit al întîlnirii cu Celălalt: vei intra în farmacia cu program de 

noapte.../ și ne vom întîlni în lumina mare a toamnei/ și ne vom schimba 
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din nou capetele/ și vom conversa, vom mînca semințe de floarea lunii/ 

semințe de floarea stelelor.  

 

[...] totuși năștea la fiecare atingere/ cîte o ușă transparentă prin care 

mă priveam pe mine/ cel de azi gata să evadeze spre un perete de/ carne 

mută [...] (George Vasilievici - cînd altul mereu același dacă nu chiar eu 

într-o continuă) 

Urmărind linia propusă în versurile lui Cărtărescu de mai sus, 

poemele semnate de George Vasilievici reliefează experiența raportării la 

un altul în cadrul lumii percepute prin visul-delir. Dimensiunea interioară 

a eului construit de Vasilievici se cere văzută prin prisma acelei 

abstrageri din realitate (Vancu, 2011: 23) punctată de Radu Vancu în 

eseurile sale despre Eminescu. În mod similar lui Eminescu, Vasilievici 

arată în versurile sale un eu fascinat de spectacolul și drama lumii 

imediate, într-o atît de mare măsură, încît se răsfrînge în sine drept 

alienare, drept incapacitate de a se lăsa integrat. Mai mult decît atît, 

întîlnirea cu Celălalt se plasează în permanență sub o transparență 

neîmpărtășită, în care străveziul sinelui se lovește de opacitatea unei 

alterități ce nu poate fi mai aproape și mai departe în același timp. Se 

creează, astfel, o ruptură prelungită în durate nedefinite, clivaj care la 

Vasilievici nu își găsește soluționarea. 

cerul începe aici. de pe pămînt. din oameni și negreșit din tine., 

respectiv frumusețe se constituie drept două dintre poemele care 

concentrează cel mai bine substanța raportărilor în oglindă din triunghiul 

Eu-lume-Celălalt. În primul, realitatea e o scenă haotică de teatru, în 

mijlocul căreia sinele își caută rolul: Pentru că eu scufundat în adîncurile 

vieții/ de aici de pe trotuarul ce îmi hrănește dansul/ în fața lumii și-a 

luminii o învelesc cu paradisul în/ fiecare noapte rece înțepenită în ochiul 

cărnii mele. În această mișcare necontenită, în care punctele de reper 

rămîn a fi găsite încă, se întrezărește imaginea celuilalt: cu capul pe pernă 

și cu fața întoarsă spre îngerul din mine/ privirea îi alunecă puțin într-o 

parte atingînd același vis/ [...] pentru că eram foarte natural despicat 

dintr-o femeie pe care/ dorința mi-o injectase în sînge. Tu. Cum se zice./ 

[...] Tu te-ai ascuns de mine-n mine. Urmează aici descoperirea celuilalt 

drept conștiință nocturnă la rîndu-i, ea fiind posibilă doar în spațiul 

suspendat al visului comun: Acolo am atins pentru prima dată timpul ei./ 

Știind cum trage de minut. Cum îl întinde în ore/ Fragede și infidele. Cu 
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tot adevărul meu/ Închis în ele. Eul se lovește însă curînd de 

imposibilitatea sondării în celălalt, căci mecanismele celor două 

conștiințe sînt diferite, iar ele se întîlnesc fără a se putea întrepătrunde:  

[...] Nu vede stolul din spatele meu/ cum nici eu nu văd norul în care și-a 

prins părul din care/ a început să plouă. Senzația generată e aceea a unui 

loop inextricabil: Ea se adîncește la infinit pe contrasensul/ privirii mele 

cu vîrful privirii ei înfipt în/ veselie.  

Unde ajungem atunci? Cum mai căutăm? „cumpăr sufletul 

diavolului” - anunț la mica publicitate prevestește Vasilievici la începutul 

poemului frumusețe. În vortexul oamenilor care [...] se înșurubează în 

piepturi albe și/ arogante din care laptele erupe și se amestecă cu 

lacrimile, cu sîngele, cu roua dimineții, cu ploaia, cu urina, cu 

transpirația./ cu sperma înourată și amenințătoare, incompatibil cu 

substanța interioară a celui ce privește, eul refuză să renunțe la sine, 

anume la simbioza dintre trăire și visare, singura care îi oferă 

materialitate: [...] iar ceea ce/ visez trăiesc întocmai, chiar și atunci cînd 

sînt/ prăbușit, strivit zilnic de greutatea începutului. Urmează, în mod 

implacabil, căderea în cădere: Știu numai ce simt, dar ce gîndesc îmi 

oferă putere/ și răspunsuri ce mă fac iarăși să mă-ntreb. Ieșirea din 

perceperea-vis nu poate fi decît un rapt al sinelui de către sine, o smulgere 

din propria conștiință: un răsărit înarmat pînă la dinți cu nostalgii 

absurde,/ ca un grănicer/ ce-mi fură mult timp privirea. În fața acestei 

zbateri interioare, lumea și Celălalt tac deopotrivă, într-o indiferență care 

anulează în ravagiu: Ce păcat că nu mă poți auzi și tăcerea te face să 

minți./ să mă împingi din evoluție. Loop-ul devine existența infernală de 

care amintea Vancu (Vancu, 2011: 24), inducînd înstrăinarea de sine și 

captivitatea într-o dimensiune existențială ce refuză și este refuzată la 

rîndu-i: Universul complotează pe față. Cheltuiește miliarde/ de stele 

pentru ca miracolul ce sînt/ să se întîmple și sfîrșitul lui să-l/ masturbeze 

direct în alb. Adăpostirea în propria trecere devine un mecanism de 

supraviețuire în fața propriului vis, căci trecerea ca atare rămîne singura 

redută care mai păstrează speranța ieșirii din toate acestea: Nouă mii 

treisute patruzeci și două de apusuri/ s-au rătăcit pe continentul înghițit de 

apele/ nimfomane ale corpului aplecat pe victorie,/ tot atîtea răsărituri și 

eu odată cu ele mă caut/ prin înotul stării tale de vis. Încheierea poemlului 

mută însă accentul și umple infernul cu ceva ce îi menține validă 

cauzalitatea: [...] în rozul/ pregătitor al dragostei fără corp, plîng de 
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lentoarea/ introspectivă a revenirii, a recuperării,/ pentru că/ cel ce 

părăsește este cel părăsit de iubire,/ ucis în diavol de înspăimîntătoarea 

frumusețe. 

 

Dacă poezia nu mă va scoate viu din asta, atunci poezia nu 

există. (Radu Vancu)  
Înspăimîntătoarea frumusețe, văzută ca reasamblare a imaginii lui 

Hyperion, ocupă un loc central în ultimul volum de poezii al lui Radu 

Vancu, Psalmi. Frumusețea din aceste poeme, la fel ca cea a instanței 

eminesciene, este una distantă, rece, care înfricoșează prin intensitatea sa 

debordantă și care nu poate fi însușită de om prin excelență. Mai mult 

decît atît, este și o frumusețe posibilă, a visului ca metaforă a antrenării 

capacității de a o observa în înfățișarea aridă, descurajantă, a 

contingentului. Altfel spus, cel ce posedă o conștiință nocturnă vie se 

vede nevoit a învăța să trăiască cu această frumusețe, ori mai precis cu 

imposibilitatea de a o atinge, ci doar de a o vedea de la depărtare. 

Asemeni Cătălinei, eul poetic conturat de Vancu se găsește pus în fața 

necesității de a se repoziționa în propria existență.  

Prin dialogul cu cel responsabil de această frumusețe, cu un 

Demiurg aparent indiferent, ființa poetică din versurile lui Vancu ajunge 

de fapt la o reluare a încercării de înțelegere a Creierului și a Inimii, 

proiectate ca utopii, deci remodelate. Sigur că frumusețea e o acuzație - și 

la adresa Ta care ai creat-o, și la adresa mea care o simt. Fiindcă, la 

cum arată lumea, la ce cantități de rău există în ea, de ce a fost nevoie să 

o complici injectînd deopotrivă atîtea cantități de frumusețe? [...] De ce a 

fost nevoie să existe atîta frumusețe, într-o lume în care există atîta 

sinucidere? (pg. 10) Aici, căutarea nu mai urmărește găsirea sensului de 

dincolo de realul perceptibil, ci tocmai felul în care conștiința poate să 

rămînă vie și totuși nesurescitată știind că sensul, că frumusețea nu pot fi 

asimilate. În acest traseu de constatări și interogații, eul se întoarce către 

inima sa, își amintește că sondarea interioară este un efect al însăși 

existenței Inimii: nimeni nu trecuse vreodată mai eficient decît inima mea 

prin materie. Mușchiul ei însîngerat dobora stelele & nebuloasele [...]. 

(p. 14).  

La Vancu, toată acea alienare doborîtoare a lui Vasilievici este 

exorcizată prin poezie, singurul instrument destul de cuprinzător pentru 

insuportabila frumusețe a lumii: Fiindcă faptul că poate să vadă, în chiar 
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aceeași secundă, abjecția & taborul - abia asta e intolerabil. Și abia asta 

e, de fapt, cu adevărat poezia. Care e, în sensul ei cel mai pur, 

intolerabilă. (p. 19). 

 Omul acestor Psalmi recunoaște infernul în care se află ca atare, își 

anulează speranța ieșirii definitive din el și îl canalizează într-o utopie. 

Visul, proiecția onirică, devin utopii, fapt ce le modifică paradigma - 

avînd acest statut, de închipuire ideală și imposibilă, ele fac loc regăsirii 

în lume, așa cum este ea. Sînt condamnat să fiu cel mult martor, pare a-și 

spune acest om, la înscenarea pe care lumea mi-o oferă, așa că nu-mi 

rămîne decît să îmi asum acest rol, de a înregistra ceea ce văd, ceea ce 

conștiința și inima mea întîlnesc. Odată ajunși aici, sondarea devine o 

revizuire a sinelui desfășurată paralel cu percepția, cu viața în sine. 

Utopia mea a fost ca inima mea să fie inima mea. (p. 41). 

 Visul e utopie și e inimă, o reluare în posesiune a propriei 

interiorități, care se eliberează în ea însăși. Criza nu mai este una a 

carențelor fundamentale, ci a frumuseții care coexistă cu ele, iar atenuarea 

acestei crize vine prin distanțarea de frumusețe, prin înțelegerea 

nefirescului ei și retragerea resemnată din fața acesteia. Poezia nu trebuie 

să scoată omul viu din infern, ci din conștiința că însuși infernul e 

frumusețe. Iar la Vancu, poezia reușește să facă asta, prin sublinierea 

perpetuă a propriei neputințe: Sînt un cuțit vorbind cu voce tare în vreme 

ce se taie pe sine însuși -/ și face poeme despre sîngele care țîșnește 

gîlgîitor din lama lui metalică. (p. 80) 

 

Concluzii  
Lucrarea de față prezintă, în sine, un posibil punct de plecare în 

urmărirea unei idei, ori mai precis a unui raport, acela dintre minte și 

inimă, așa cum se reflectă el dinspre viziunea eminesciană spre poezia de 

azi, dornică să reinventeze coordonatele relației dintre individ și lume ca 

spațiu existențial exterior și interior deopotrivă. Dincolo de interpretările 

știute la nivel general, versurile semnate de Eminescu se învîrt în jurul 

încercării de înțelegere a sinelui, cu toate aspectele ce îl compun. Pentru 

poet, o astfel de cunoaștere se dovedește imposibilă doar pe una dintre 

cele două căi - rațiune, respectiv simțire -, astfel că întrepătrunderea lor 

devine inevitabilă. În acest sens, trăirea onirică se înfățișează drept 

terenul comun al celor două, punctul în care mintea și inima se întîlnesc 

pentru a revela o altă profunzime a ființei, care construiește și se 
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construiește într-un proces ce șterge granițele dintre ceea ce există în sine 

și ceea ce există ca proiecție. Într-un astfel de context, în care subiectul 

cunoaște printr-o perpetuă oglindire, riscul alienării totale de sine și de 

lume se menține iminent și duce, adesea, la o desubstanțializare a 

obiectului cunoașterii. Iar atunci cînd acest obiect este în sine o reflexie, 

eul stă sub amenințarea dezintegrării la rîndu-i. Ceea ce va încerca poezia 

ulterioară lui Eminescu va fi soluționarea acestui cerc vicios, fără însă a fi 

nevoie de ieșirea definitivă din trăirea onirică, care de altfel se dovedește 

irealizabilă. Poezia contemporană se constituie ca descendentă a acestor 

puncte de stres găsite în opera eminesciană și caută, implicit, să se 

repoziționeze în cadrul lor, să le modeleze înspre ceva nou, să se reașeze 

într-o ordine ferită de pericolul autosuficienței. 
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The chimerical dream. Reflections of Eminescianism in 

Contemporary Poetry  

 

Abstract  
Starting from the premises that philosophy and poetry are 

impossible to separate and that all the ideas are recycled, this paper 

succeeds to demonstrate that Stoicism and Hedonism, two of the most 

important philosophical models of the Antiquity, have a powerful 

influence in Mihai Eminescu’s lyrical creation.  

The process is based on both, philosophical and literary, analysis of 

four poems of the poet, Pajul Cupidon…, De pe ochi ridici…, Ca și Stoa 

ce pretinde… and Glossă, each one of them being framed in one of the 

three creation phases, established depending on the particularities of the 

poetic vision expressed in each of the poems: The hedonistic visage 

(Pajul Cupidon…), The transition (De pe ochi ridici…, Ca și Stoa ce 

pretinde…) and The stoic visage (Glossă). If for the first and the third 

phases the subject is clear, the second one brings forward a third 

influence, of another philosophical pattern, the Epicureanism.  

However, the point of interest does not consist only in the 

demonstration of the antique philosophy’s influences, even if it is the 

main thesis, but also in the metamorphosis of the poet’s attitude, from a 

verve quite libertine, to a deep sensitivity, generated by the refinement of 

his poetic vision and, why not, by maturity of judgement. 

Key-words: dream, existence, reality, projection, affective.  

 

 

 



 

GEORGIANA-ALEXANDRA ALEXE 

Anul II, Bucureşti 

Substructuri ale creaţiei eminesciene: de la ψῡχή la psihic 

Pornind de la ideea structurării operei eminesciene în etape de 

creație distincte, o putem organiza pe aceasta nu doar după un criteriu 

cronologic, cum operează de obicei critica, în mod conventional, ci și 

conform unui criteriu semantic. Mintea și Inima devin, astfel, la 

Eminescu mai mult decat motive centrale, chiar piloni configurativi ai 

universului poetic, pendularea între cele doua fiind nucleul care anima 

tragicul eminescian. Aflat la “cumpana” unor veacuri de gîndire, cum se 

declară el însuși, vom observa cum poetul suportă și mai mult, realizează 

schimbarea de paradigmă, de la romantic la modern, în el însuși.  

Relevante sînt: prezentificarea unor elemente și mentalități antice și 

moderne care vor fi urmărite din perspectiva relației autorului cu 

filosofia; criza romantismului eminescian o dată cu trecerea inconștientă a 

acestuia în modernitate; retragerea tragică dar voluntară în abis odată cu 

internalizarea completă a tensiunilor provocate de spiritul timpului. Toate 

acestea pot fi urmărite pe axa tranziției de la ceea ce era psihicul în 

accepție etimologică,  la ceea ce devine termenul în secolul al XX-lea. 

Oscilarea continuă între cele două dimensiuni propuse în tema 

colocviului din anul acesta defineşte condiţia duală a artistului împărțit 

între poetica apolinică a sufletului și cea dionisiacă a gîndului. Această 

scindare tematizată obsesiv în întreaga operă, mai mult implicit, dar și 

explicit, va fi soluționată doar prin colapsul universurilor din care se vor 

naște tragedia și geniul lui Eminescu. Etapele nu pot fi delimitate 

cronologic în acest sens, dar lucrînd cu periodizarea Ioanei Em. Petrescu, 

vom structura și noi opera  în trei modele de viziune, pe care le vom 

prezenta, însă, ca fiind nu succesive, ci partial comutative. În cea inițială, 

cele doua componente, atît psyche, sufletul, cît și psihicul în sensul de 

intelect apar indistincte, ca intr-o a doua etapă ele să sufere o sciziune, 

pentru a fi reintegrate ulterior, în partea finală a operei. Mutațiile se 

desfășoară după un principiu dialectic, întreaga creație a poetului 

evoluînd, astfel, conform structurii Teză + Antiteză = Sinteză.  
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Prima fază corespunde filosofiei lui Platon, a doua celei a lui 

Schopenhauer, iar ultima corespunde sistemului hegelian. Astfel, îmi 

propun să urmăresc evoluția raportului dintre minte și inimă, pornind de 

la indistincția lor inițială în idealism, care va fi urmată de sciziunea lor, ca 

urmare a  pesimismului adoptat. În etapa finală ele vor fuziona din nou, 

într-un mod dialectic. 

Pornind de la ipoteza că mintea și inima sînt ambele componente 

ontologice, înrădăcinate originar în ființă, observăm coincidența etapei 

platonice, de întoarcere la origini și la mit, cu viziunea conform căreia 

psyche este integrat psihicului. Armonia, Frumosul și arta sînt în acest 

moment principii divine care se reflectă în lume („Răspande suflarea 

narciselor albe/Balsamu-i divin”), Iubirea fiind unul din vehiculele 

principale către transcendență în lirica erotica din etapa inițială. Poemele 

de debut, cum este cel creat după modelul liricii populare, De-as avea, 

sînt marcate de idealismul din tinerețe prin secvențe precum „Cîntînd 

vesel și ușor/Șoptind șoapte de amor”. Aceeași indistincție apare și în 

operele de inspirație națională. În Din străinătate: „E inima mea tristă, ce 

n-are mîngîiere,/E sufletu-mi, ce arde de dor nemărginit”, repetiţia 

anaforică marcînd aici o sinonimie. În același poem sînt conjugate, în 

penultima strofă „patria-mi iubită”, „mintea-nflăcărată” și „visări de-un 

ideal‖. În La Bucovina: „Toate-mi trec prin gîndu-mi, trec pe 

dinainte,/Inima mi-o fură și cu dulci cuvinte/imi şoptesc de dor”, dorul 

fiind un sentiment specific uman, marchează o existentă întru simțire, 

simțire care va fi abolită în creația tîrzie, în favoarea gîndirii pure. Deși  

La Heliade anticipează segregarea minții de inimă, care se va produce în 

interioritatea eului, „Eu n-aş alege lira vibrîndă de iubire,/Ci ceea care 

falnic îmi cîntă de mărire”, această segregare este proiectată asupra unuei 

alte figure, respective asupra celei din titlu. Poemul descrie condiția 

artistului adevărat, a artei care se ridică în absolut, fără a cuprinde, însă, 

fiorul metafizic produs de trăirea personală a rupturii, cum vom vedea în 

Luceafărul. 

Raportul eros-gîndire este indisociabil de statutul divinității. 

Mutațiile acestuia din urmă condiționează de-a lungul creației relația 

dintre minte și inimă. Cît timp lumea reprezintă oglindirea ideii, cum 

argumenteaza Ioana Em. Petrescu, figura feminină va fi un element 

integrat armoniei cosmice. Ființa reală, materială este și ea produs noetic, 

cum rezultă cu claritate din poemul La o artistă. A patra strofă vestește, 
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însă, zorii vîrstei schopenhaueriene la Eminescu, instanța feminină fiind 

pusă în mod denotativ sub semnul interogației „Ești ființa-

armonioasă/Ce-o gîndi un serafin,/Cînd pe lira-i tînguioasă/Mîna 

cîntecul divin?”. Totuși Speranța continuă să existe, după cum reiese și 

din poemul omonim, trecînd ulterior în subzistență, pentru a dispărea 

complet spre finalul vieții artistului. 

Din acest punct al creației „...noaptea din nori/Pe-aripi de fiori” va 

„Atinge ușoară, cu gîndul/Pămîntul”. Precum în versurile din Ondina, 

acesta va fi fiorul cosmic ce va străbate întreaga operă eminesciană, 

noaptea și amurgul fiind cele ale iubirii ideale pierdute. Cînd gîndirea 

umană și cea cea divină încetează a mai fi consubstanțiale, creatoare de 

Frumos, ideea se golește de idealitate, golul lăsat fiind umplut de Voința 

schopenhaueriană. Acesta va fi doar unul dintre poemele care marchează 

sciziunea dintre minte și inimă, eul depersonalizandu-se tot mai mult 

odata cu evoluția operei. Propria-i existență devine o existență străină prin 

interpoziția distanței metafizice care desparte eul real (cel  care inevitabil 

va trăi și prin simțire) de eul gandit, aflat în pură contemplație, detașat de 

sine însuși și integrat în universal și în absolut. Vom considera această 

perioadă o perioada de tranziție, conținînd elemente și din cea care o 

prefigurează, și din cea care o succede. Cum putem observa și în Ondina, 

deși apar amorul, dorul, „sufletele line” ca mărci ale liricii erotice, finalul 

poemei relevă o altă dimensiune. Moartea este privită din alt unghi față 

de cel din care era privită în La mormîntul lui Aron Pumnul, în lirica 

patriotică sau în cea populară. Experienta thanatică nu mai este una 

obiectivă, supusă observației sau contemplaţiei, ci devine mai mult decît 

un motiv obsedant, un substitut al vieții. Moartea va fi în mod paradoxal, 

ceea ce urmează să anime vivacitatea lirici eminesciene. Relevant este în 

acest sens al doilea vers al celei de-a 10 a strofe din Mortua est!, 

respectiv „Gîndirile-mi rele sugrum cele bune...”, altfel spus, aflat sub 

însemnul pesimismului schopenhauerian, moartea va apărea în continuare 

ca unică soluție; ființa va trece treptat în neființă, va fi purificată de 

„reziduurile” pămîntești, cum este simțirea, înspre a accede către gîndirea 

pură. În această etapă, speranța, ideea, arta, poezia și nu în ultimul rînd 

iubirea nu se vor încă pierdute definitiv, dar ele încep să se estompeze, 

întrucît gîndirea critică va „stinge ochiul vizionar”, a cărui viziune despre 

lume era una idealistă.  
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Considerînd că platonismul implică reflectarea divinului în uman, 

cînd omul decade la Eminescu, iar iubirea devine iluzorie, alături de ea se 

pierde și credința, gîndirea divină, fiind substituită de gîndirea umană, 

cum argumentează și Ioana Em. Petrescu. Astfel se naște ironia în opera 

poetului, care exprimă subiectivitatea decepționată. Prin prisma acestei 

decepții, lumea apare ca nesubstanțială din cauza idealizării subiective 

din anii tinereții. Aceasta a fost în fapt „capcana” opțiunii lui Eminescu 

pentru Schopenhauer. Îndepărtat de substanțialitatea existenței obiective a 

ideii, idealizarea poate fi considerată o falsificare în sine a ideii. Mai 

mult, tranziția către pesimismul german s-a suprapus cu modernizarea 

poeticii eminesciene și cu trecerea in genere către epoca modernistă. 

Inovația romantismului eminescian este, în fapt, un epifenomen al 

desincronizării culturii române de cultura europeană. Drama personală 

produsă de scindarea propriei ființe este, astfel, dublată de criza 

suprapersonală, a mutațiilor spiritului timpului (Zeitgeist). Acestora li se 

suprapune și trecerea destul de bruscă de la un tip de viziune, respectiv 

cel idealist, platonician, pus sub egida lui psyche, la unul radical 

contradictoriu, cel pesimist. Luînd în considerare antinomiile reunite în 

această tranziție, observăm cum „ruptura” suferită de poet, tensiunea 

dintre minte și inimă, va deveni motorul care animă tragicul eminescian 

în operele ce au să urmeze. Revenind la ironia romantică, considerăm 

revelator argumentul lui Hegel, conform căruia aceasta reprezinta un mod 

de a rupe dialectica ideii, absolutizînd momentul negației. Este vorba 

despre „infinita negativitate absolută”, tematizată de filosoful german, 

cum remarca și Ioana Em. Petrescu, intrucît ideea se neagă pe sine într-un 

dublu proces dialectic, întru afirmarea ei. Luînd, deci, în considerare 

pierderea credinței, și, mai ales pierderea credinței în idee, înțelegem de 

ce poetul se oprește la jumătatea drumului către aceasta, la prima negație, 

care va rezulta  în deșertăciunea universală a lumii și a tot ceea ce este. 

Tot Hegel afirmă și faptul că arta și credința nu vor mai reprezenta pentru 

omul modern nevoi spirituale, ceea ce se reflectă cu acuratețe în creația 

eminesciană ulterioară primei etape. Poetul confirmă încă o data spiritul 

timpului, dar la hegelianismul lui Eminescu, în sensul caracterului 

dialectic al operei sale, vom reveni spre final. 

După cum spuneam, gandirea nu va mai intra în conjuncție cu eros 

(respectiv iubita „gîndită”), ci cu thanatos „Crucea-mi pare gînditoare”. 

Substituția se clarifică din perspectiva cuplului tematic existențial iubire-



SUBSTRUCTURI ALE CREAŢIEI EMINESCIENE 

49 

moarte, după cum apare și în poemul evocat deja, Ondina, unde nu 

divinitatea este cea care gîndește lumea și  fiinta creată, ci moartea devine 

„gînditoare”. Prin modificarea acestor accente în viziune se realizează și 

trecerea poetului în modernitate, o modernitatea căzută, lipsită de 

credință, așa cum este anticipat și în filosofia germană. Acest aspect este 

coerent mai ales din perspectiva sincronizării lui Eminescu cu Nietzsche, 

fără să presupunem, însă, existența unor influențe preluate de poetul 

român. Deja în caietele sale de tinerețe apare raportul de identitate Eu-

Dumnezeu.  Nu intîmplător adoptarea gîndirii ca pilon principal și ca unic 

motor al existenței coincide cu zorii unei epoci definite de rațiune și de 

discursul pozitivist. Numeroase opere marchează această mutație, dar ne 

vom referi, în primul rînd, la cea programatică pentru relația poetului cu 

divinitatea, respectiv Dumnezeu și om. Dacă în prima parte a operei, 

vocea lirică este cea a eului care își declară crezul, respectiv pierderea 

credinței, ultimele două strofe sînt formulate asertiv; vocea impersonală 

postulează dispariția lui Dumnezeu pentru oameni, ea nemaifiind vocea 

subiectului, ci vocea obiectivă a epocii care se naște „De a veacului 

suflare a lui inimă e trează/Și în ochiul lui cuminte tu ești om, nu 

Dumnezeu”. În același poem, figura mesianică este identificată cu “o 

ieroglifa”,  deci un caracter din vechime încărcat cu semnificație, credința 

ajungand în contemporaneitate la om doar sub forma unui referent. Altfel 

spus, un fenomen care ne vestește conținutul sau numenal, substanța fiind 

deci inaccesibilă în mod direct.  

Spiritul, prin urmare, nu poate fi evocat în absența inimii, ceea ce 

explică încă o dată estomparea simultană a acestora în opera, ca urmare a 

acțiunii intelectului expansiv, care nu lăsa loc ființei simțitoare „Azi 

gîndirea se aprinde ca și focul cel de paie/Ieri ai fost credință simplă însă 

sinceră, adîncă”. Considerînd că deja din antichitate, a cărei principii 

joacă un rol esențial în Weltanschauung-ul eminescian, psyche nu 

desemna doar sufletul, ci și spiritul, observăm din nou cum statutul 

divinității restructurează raportul dintre sentiment și cugetare în opera 

poetului. Pierderea credinței este cea care determină în definitiv și 

pierderea încrederii în dimensiunea erotică. 

Totuși, reziduuri ale „lumii ideilor” și ale dorinței de mîntuire 

continuă să apară în această etapă, după cum am menționat și anterior. 

Întoarcerea lui Eminescu la mitul antic este recurentă „Și-n acel moment 

de taină,/Cînd s-ar crede că-i ferice/Poate-ar învia în ochiu-mi/Ochiul 
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lumii cei antice”. Spiritul este asociat atît trecutului îndepărtat istoric, prin 

evocarea antichității idealizate, cît și trecutului propriu, etapei sale de 

idealism platonic. Legatura celor două „trecuturi” cu prezentul decadent 

este concentrată în simbolul ochiului, care atribuie artistului capacități 

oraculare. Pornind de la verbul ὁπάυ (a vedea, gr.), cum este conotat 

originar în opera lui Sofocle, nici la Eminescu  nu va avea sensul vederii 

ca percepție, ci se va ridica la rangul viziunii, deci al concepției. 

„Vîrsta” mitică apune și astfel se naște visul, ca soluție salutară care 

va menține lumile în ființă. Universul lui Toma Nour este emblematic în 

acest sens, arta și iubirea, dimensiuni fuzionale sînt simbolizate de 

numele personajului feminin. Notabil este, însă, faptul ca Poesis îl 

trădează, acest aspect reprezentînd un simptom al pierderii idealitații și a 

încrederii în cuvînt, dar el o visează absolvită de păcat. Nostalgia ideii 

pierdute, cum am demonstrat anterior prin formula dialectică, va fi 

compensata iluzoriu prin vis. Tensiunea dintre minte și inima rezidă și 

aici din coexistenta dorinței sufletești cu constatarea rațională, respectiv 

decepția. Întîmplător nu este nici detaliul că tocmai în opera în care viață 

apare ca un vis, în care copilul adormit pe mormîntul mamei se vede în 

grădina paradisului, protagonistul se indragosteste de Poesis, sora sa 

Sofia fiind cea care moare. Semnificațiile etimologice ale onomasticii sînt 

deosebit de sugestive pentru maniera în care se cristalizează viziunea în 

operă. 

Urmărim figura lui Toma Nour oglindită în cea a Sărmanului 

Dionis. În proza din urmă viziunea este, însa, inrădăcinată cu precădere în 

pesimismul schopenhauerian. Același tip de relație precum în Geniu 

pustiu îl manifestă arta și erosul și în această operă. Ambele sînt și în 

acest caz condiţionate de statutul transcendenței. Conservarea spiritului se 

realizează, de asemenea, prin dimensiunea onirică „În fapta lumea-i visul 

sufletului nostru”. Arta se refuză lumii materiale și se realizează sub 

însemnul magiei prin cartea de astrologie, pe care o putem considera un 

actant metaforic, un suprapersonaj cu rol principal. Această etapă a 

creației eminesciene este definită de relația protagonistului cu personajul 

feminin. Mîntuirea lui Dionis devine posibilă doar prin intermediul 

deznodamantului relației sale cu Maria. Dan, dublul lui Dionis este mînat 

de Voința supraordonată firii umane, el încearcă a transcende spărgînd 

bariera gîndului, care a dislocuit sufletul, singurul care îi poate oferi acces 

către spirit. 
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Revenind încă o dată la opera Ioanei Em. Petrescu, evocăm 

argumentul conform căruia existența lui Dumnezeu îi este negată 

protagonistului ca urmare a încercării sale faustice. Prin iubirea față de 

Maria, figura angelică ce „n-a cunoscut niciodată îndoiala”, el iese din 

păcatul luciferic al orgoliului, întrucît „Ideea cuplului (intermediar între 

individ și totalitatea divină) este datul care mîntuie existenţa” (Petrescu, 

1978: 135). Este vorba despre eroarea gîndului care îşi neagă limita, 

negînd astfel și limita care l-ar face inteligibil în armonia cosmică. În 

prima etapă, mintea umană era consubstanțială celei divine, din care 

provenea. Dan pune un semn de egalitate între Eu și Dumnezeu în 

încercarea sa, identitatea fiind în acest caz incongruentă cu raportul dintre 

creator și creatură. Simpla idee a cuplului impune, de asemenea, o limită, 

respectiv un raport între limite prin relația dintre eu și alteritatea celuilalt. 

Aceeaşi negaţie implică și imposibilitatea existentei formei, care prin 

însăși natura ei se articulează prin delimitare.  

Pornind de la accepția etimologică a termenului „Frumos” 

(formosus, lat.), înțelegem de ce în această etapă de creație „Frumosul”, 

categorie estetică intrinsecă artei, va fi ratat. Această desființare a limitei 

este cea care conduce în mod inevitabil la nedeterminarea pură, aspect 

care justifică tema obsedantă a neființei la Eminescu, temă care va deveni 

nucleul pe care îl vom discuta ulterior. Mai mult, eternul feminin, specific 

romantic rămîne un principiu component al armoniei cosmice, fapt care 

explică mîntuirea lui Dionis prin legătura cu Maria, al cărei nume face și 

el trimitere la funcţia soteriologică a personajului. Inclusiv sugestiile 

cromatice fac trimitere la posibilitatea de reintegrare în Absolut, figura 

feminina fiind inconjurată în fiecare apariţie a ei de albastru. Edgar Papu 

semnalează la randul lui das Ewig-Weibliche ca principiu al cunoașterii 

afective. Sintagma denotă posibilitatea cunoașterii în sens superior prin 

instituirea unei relații armonioase între eros și cognitio. Eul însuși, 

scindat, recunoaște potențialul de reîntregire prin ființa iubită și în alte 

opere „Cînd înțeles de tine, eu însumi mă-nţeleg”, dar unirea cu ea este 

ratată, proiectată ca o imposibilitate sau ca un vis, ea nu este reală, ci este 

„făptura minţii mele”. Astfel se relevă încă o dată triunghiul tematic 

Divinitatea-Iubire-Gîndire, care structurează imaginarul și viziunea 

poetului.  

În ciuda pesimismului evident în opera, se regăsesc, prin urmare, și 

sugestii referitoare la imposibilitatea existenței ființei umane în cazul în 
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care cele două componente fundamentale, mintea și inima, sînt scindate. 

Rectificarea viziunii nu se va realiza prin reintegrare în sensul revenirii la 

modelul platonician. Inima va fi recuperată în minte, iar ființa se va reda 

pe sine sieși spre finalul creației, dar sub forma neființei. Altfel spus, 

moartea va fi singura soluție care va rezolva tensiunea instituită prin 

triunghiul tematic evocat. În Înger și demon iubirea va apărea din nou ca 

un vehicul, însă de aceasta dată, ea reprezintă vehiculul, aspiraţia către 

neființă. În teritoriul nedeterminării preistorice negația nu va mai lua doar 

forma autonegației, ci și a negării celuilalt prin unirea lor în moare. 

Legătura prin moarte este însoțită de acceptarea faptului că iubirea nu se 

poate realiza în forma ei ideală, cum apare în poemul Din noaptea.... 

Dacă în La steaua, lumina chiar și stinsă îi va ajunge, va luci sau „Ne 

urmărește încă”, după cum anunță versul final, în Din noaptea..., această 

lumină nu mai străbate: „De unde nu mai străbatu/Nimic din ce-a apus”. 

Totuși ființa poetului va recupera iubirea prin trecerea în neființă „Tot 

înțeleg că m-ai chemat/Dincolo de mormînt”. Speranţa apusă nu mai ia 

forma resemnării sau a retragerii în „gîndul rece” recurent la Eminescu, 

după cum reiese cu claritate din a treia strofă a poemului „Și dacă ochii 

ce-am iubit/N-or fi de raze plini,/Tu mă privește liniștit/Cu stinsele 

lumini.”. O situație similară apare și în Care-o fi în lume..., unde 

„Sufletul întreabă inima cu dor”, dar amorul căutat în lume, „inima cu 

dor” fiind un referent al realității materiale, poate fi în cursul vieții doar o 

fantasmă, cum apare în al VI-lea distih. Regăsirea celuilalt și a sinelui 

odată cu el se realizează prin oglindă, respectiv prin „oglinda sufletului”. 

Soluțiile propuse sînt două: întregirea cuplului posibilă doar în moarte 

„N-a fost niciodată. De-a fost vreodată,/Atunci în mormîntul cel rece o 

cată.” sau reîntregirea sinelui, recuperarea inimii prin imaginarea ființei 

iubite „De n-a fost  imagină-ți singur în tine/Un înger din ceriuri cu aripi 

senine,/Pe care deodată cu sufletul tău/Pe lume-l trimise de sus 

Dumnezeu”. Cînd iubirea nu mai reprezintă o posibilitate de mîntuire, 

aceasta va fi substituită de însăși prezența divinității, dar salvarea va fi în 

continuare realizabilă doar în  moarte, cum putem observa în continuarea 

secventei „Și care-nainte de-a-l întîlni tu,/În sufletul morții ființa-și 

pierdu.” iar apoi în finalul poemului „Alege-ți o cruce, alege-un 

mormînt/Și zi: Aici doarme amorul meu sînt;/Și cîntă la capu-i și cîntă 

mereu:/Dormi dulce și dusă, tu, sufletul meu!”. 
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Cîntarea intră în etapa platoniciană în aceeași serie semantică 

precum figura feminină angelică și poezia. Acestea vestesc muzica 

sferelor și Frumosul din lume, acum transformate în nimicnicie. Odată ce 

lira lui Orfeu amuţeşte, cîntecul devine cel al cortegiilor funerare, cantec 

continuat de poeții secolului al XX-lea în simbolism. Experienţa thanatică 

reprezintă unica soluție în majoritatea creațiilor eminesciene din ultima 

etapă a vieții, Cînd marea..., Înger și demon fiind doar cîteva dintre 

exemplele care ilustrează conjuncția iubire-moarte. Simultan cu 

recuperarea ființei în neființă prin experienta thanatică, va fi restructurat 

și raportul  minte- inimă, cea din urmă fiind substituita de moarte. 

Această mutație nu va anula tensiunea dintre cele două principii, ci doar o 

va converti într-o altă formă a ei, cum reiese din cea mai răspîndită operă 

a poetului. Hyperion îi cere Demiurgului să-i schimbe condiția „Reia-mi 

al nemuririi nimb/Și focul din privire,/Și pentru toate dă-mi în schimb/O 

oră de iubire…”. Viață fără de moarte a Luceafărului este tot o forma de 

neființă, căci el fiind de natură divină, e ne-înfiinţat, eternitatea sa 

implicînd și existența în suferință eternă. Re-înfiinţarea sub formă 

muritoare este ceea ce i-ar oferi „ora de iubire” alături de Cătălina, 

moartea fiind singurul „dor”, indiferent de statutul existențial al eului 

proiectat în opere. 

Nu doar prin statutul analogic al gîndului cu moartea, în raportul lor 

cu iubirea devin acestea intersanjabile, ci și prin legătura lor instituită de 

memorie. Memoriei, instrument al psihicului, îi este atribuită tocmai 

capacitatea de a “nemuri”, de a păstra ceva viu în amintire. Astfel, iubirea 

pierdută și totodată speranţa în iubire pierdută sînt recuperate prin 

memorie, deci prin gînd, inițial sub forma nostalgiei, ulterior sub forma 

melancoliei specifice spiritului eminescian. Desigur, moartea nu admite 

„concesii”, fiind la Eminescu nimic altceva decat nimicnicie cum apare în 

Aceeași moarte. Ultima strofa „Viață și moartea sînt ca două poluri/În 

jurul cărora steaua se-nvîrteşte/Și amîndouă n-au nici timp, nici goluri” 

poate fi urmărită în dialog cu Luceafărul unde „vremea-ncearcă în 

zadar/Din goluri a se naște”. Prin enunțarea polarității ființei și neființei 

se încheie dialectica operei eminesciene, întrucît „steaua se-nvîrteşte” în 

jurul amîndurora, conflictul tensionat dintre viață și moarte este rezolvat, 

ambele sînt integrate. Considerăm că aici steaua este proiecția poetului 

însuși, după cum apare ca  simbol-nucleu al propriei existenţe în 
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majoritatea operelor, de-a lungul întregii creații. Tot prin acceptarea 

dihotomiei este și inima reintegrată în minte.  

Finalmente, după cum am urmărit în operă, motivele se 

cristalizează conform celor două principii, respectiv: Ființă/ viață 

efemeritate - Suflet/iubire-Spirit/divinitate, Neființă/moarte/eternitate - 

Gîndire/nimicnicie - Neant/ daimonism. Prin tranziția de la un model de 

viziune la altul și totodată prin înglobarea unor complexe motivice vaste, 

eterogene și uneori antitetice, Eminescu poate fi considerat mai puțin 

romantic decît este convențional, sau dimpotrivă, poate cel mai romantic 

dintre romantici, aferent nonconformismului și libertății lirice de care dă 

dovadă. Peregrinările sale transtemporale către originile culturii în 

universul elin şi în cel hindus, apoi către modernizarea ei în spațiul 

germanofon explică cum a creat poetul sinteza în tînăra cultură romană și 

de ce pană astăzi afirmăm că de la Eminescu ne tragem. 
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Substructures of Eminescu's works: from ψῡχή to psychic  

Abstract   
This paper examines the semantic features of Mihai Eminescu’s 

creations, starting from the configurational pylons of the heart (τῡσή) 

and the mind (psychic). The author's work can be structured according to 

these two principles in three distinct stages of creation. The relation of 

the heart with the mind develops according to a dialectical equation. The 

goal is to demonstrate how this type of dynamic is what actually shapes 

the tragic character of Eminescu’s late works and his rattling transition 

from Romanticism to Modernity. The semantical mutations of the poetry 

are analysed regarding the author’s relation with Philosophy, nominally 

with Plato’s, Schopenhauer’s and Hegel’s thought systems. 

Key-words: Heart, Mind, Dialectic, Romanticism, Modernity. 

 



 

MIHAELA-OANA GOGOȘEANU 

Anul III, Timișoara 

„Rîul Demiurg” și „căderea în timp” 

„Nu trăiți voi, ci un altul vă inspiră – el trăiește,/El cu gura voastră 

rîde, el se-ncîntă, el șoptește,/Căci a voastre vieți cu toate sînt ca undele 

ce curg,/Vecinic este numai rîul: rîul este Demiurg” Așa exprima Mihai 

Eminescu, în Scrisoarea IV, efemeritatea omului, nimicnicia acestuia în 

fața acelui aiôn divin al lui Platon, „eternitatea”
1
, la care omul nu va avea 

acces niciodată, rămînînd mereu în limitele khronos-ului, „o copie mobilă 

a eternității” (Platon, 1993: 150), asemenea undelor ce curg pe suprafața 

rîului: perpetuă, dar în continuă schimbare. Această perpetuitate de partea 

timpului-khronos este ceea ce în tradiția neoplatonică va fi introdusă ca o 

perpetuitate în devenire, numită tardiv, aidiotês, aflată între eternitate și 

timp, la depărtare de prima, în ciuda faptului că derivă din ea (Cassin, 

2020: 80).  

Primele două versuri enunțate trimit la ideea conform căreia omului 

nu îi aparține cu adevărat nimic, „nici chiar propriul cadavru” 

(Guillermou, 1977: 340). Asemenea sufletelor care, neputincioase, cad și 

se întruchipează în oameni, dîndu-le viață (cf. Platon, 2011: 73-79), omul, 

în versurile eminesciene, este o manifestare a Demiurgului care îl 

însuflețește. El nu este altceva decît un punct, o undă care se naște și 

moare, dar nu odată cu omenirea, pe suprafața rîului etern. Astfel, 

peisajul creat în următoarele două versuri oferă, după cum remarca Rosa 

Del Conte, o imagine „de o surprinzătoare exactitate a timpului: Matca 

rîului se opune (prin permanența ei) rîului care trece; curgerea 

(permanența), valurilor schimbătoare și mereu felurite. Astfel, Timpul 

este un loc nediferențiat, o urzeală, pe care se desfășoară ca o broderie 

evenimentele, care se fixează pe fondul acestei trame ca punctele unei 

broderii pe o pînză mobilă ce lunecă sub ele.” (Del Conte, 1990: 147). De 

asemenea, în cadrul primei antinomii, care subliniază, la fel ca și cea de-a 

                                                 
1
 „«Eternitate» este [...] traducerea moștenită pentru aiôn-ul modelului divin din care 

se inspiră demiurgul pentru a crea lumea”. Această „eternitate” se află în afara timpului 

(khronos) și îl generează. (v. Cassin, 2020: 79).  
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doua, o „opoziție” de tip aiôn-khronos putem identifica acel cvasi-terț 

inclus, aidiotês-ul, care ar putea fi reprezentat de curgere, care deși este 

permanentă, perpetuă, asemenea mătcii, ea este proprie rîului. 

Creație a Demiurgului, omenirea se află în imposibilitatea de a 

experimenta devenirea în alt fel decît ca pe o „vremelnicie curgînd în 

matca duratei: valuri ce se încrețesc la suprafața unui rîu care e etern” 

(ibidem: 140). În ciuda varietăților, ea nu este niciodată cu adevărat ea 

însăși și nu se poate autodepăși. Această idee va fi reluată în secolul 

următor existenței lui Eminescu de către Emil Cioran, care în eseul său 

asupra timpului, Căderea în timp, menționa că „e de necrezut că poți fi 

om..., că dispui de mii de chipuri și de nici unul, și că-ți schimbi 

identitatea în fiecare clipă, fără să te desparți totuși de propria-ți 

decădere” (Cioran, 1994: 23), care nu se referă la altceva decît la 

„căderea în timp”, în istorie, o consecință a păcatului originar. 

Pornind de la această alăturare a ideilor celor doi scriitori, ne 

propunem ca în cadrul acestei expuneri să analizăm perspectivele asupra 

timpului subiectiv, aflate sub egida acestor două metafore: a „rîului 

Demiurg”, care marchează ceea ce Rosa Del Conte numea devenirea 

separată de durata cosmică, dar în prezența acesteia, și, respectiv, „a 

căderii în timp”, așa cum este ea conturată în eseul omonim. Analiza va 

continua în principal pe baza unui corpus format din patru poeme 

eminesciene (Coborîrea apelor, Amicului F.I., Melancolie și Stelele-n 

cer) și volumul lui Emil Cioran, publicat în 1964, Căderea în timp, alături 

de alte texte ce se opresc asupra acestei teme. 

„Rîul Demiurg” semnifică în fapt momentul ce urmează unei 

desprinderi, acelui „punct de solstițiu” în care timpul echinoxial, sferic, în 

perfect echilibru al cosmosului începe a se rupe, a se degrada, devenind 

un timp cu caracter istoric și plasîndu-se astfel „sub semnul solstițiului” 

(Petrescu, 1978: 55-56). Însă, acest fapt nu suprimă primul tip de 

existență. Astfel, în poezia eminesciană, cele două entități se suprapun și 

se opun una celeilalte în mod concomitent, în timp ce, în viziune 

cioraniană, această transgresare a timpului cosmic și căderea în timpul 

istoric s-au realizat din dorința omului de a-și egala „Creatorul prin 

cunoaștere, nu prin nemurire” (Cioran, 1994: 8), fapt ce l-a împins pe 

Adam să guste din fructul pomului cunoștinței care l-a azvîrlit în timp și 

în destin (ibidem: 9). De aici, dacă eul eminescian a avut acces la 

existența în timpul cosmic, pe care Rosa Del Conte o evidenția în 



„RÎUL DEMIURG” ȘI „CĂDEREA ÎN TIMP” 

57 

versurile Glossei (Del Conte, 1990: 139), eul cioranian s-a situat de la 

început în timpul istoric, ba mai mult, se identifică victimă a unei a doua 

căderi a omului (după cea a lui Adam), prima avînd loc înaintea Istoriei, 

prin gestul lui Lucifer, cel dintîi care a lovit în ordinea și opera lui 

Dumnezeu. Este vorba, de această dată, de o cădere din timp, unde 

devenirea este suspendată, „unde verbul însuși se împotmolește, 

neputîndu-se înălța pînă la blasfemie sau pînă la implorare.” (Cioran, 

1994: 170) 

Pornim de la poemul Coborîrea apelor, unde, precum în versurile 

liminare, este prezentat un element al acvaticului, dar într-o continuă 

transfigurare, care poate fi echivalată cu un parcurs de natură ontologică, 

în care, sub însemnul „rîului Demiurg”, eternul și efemerul coexistă.  

Prima strofă, „Din munți bătrîni și din păduri mărețe/Se nasc 

izvoare, ropotind se plimbă,/Deprind pe rînd oceanica lor limbă/Și sînt în 

codri pustnici cîntărețe”, ilustrează clipa originară a ființei, care, prin 

ropot, pare o izbucnire, o scindare a liniștii, a staticului munților bătrîni și 

al pădurilor mărețe. „Viața” izvorului începe precum cea a omului – cu o 

întrerupere a liniștii originare. Continuarea pare să ne trimită într-un 

univers al copilăriei, prin activitățile-i specifice precum, deprinderea 

limbii sau cîntecul, un paradis spre care, în finalul poemului, după ce îl va 

fi pierdut, „gîndirea [n.n. individului] se va întoarce cu nostalgie” 

(Petrescu, 1978: 56): „Al tinereței dulce glas de mult uitară”. Astfel, 

identificăm încă de la început această simultaneitate a timpurilor. Pe de-o 

parte, timpul cosmic, subliniat de metafora izvorului, „icoana însăși a 

prezentului etern” (Chioaru, 1989: 220), iar pe de altă parte, timpul, care 

ia naștere prin ideea de curgere. Izvorul se plimbă, înaintînd în timpul 

istoric care este încă imperceptibil, deoarece se află în această lume a 

copilăriei care nu-l conștientizează. Acesta, probabil, este motivul pentru 

care și Emil Cioran vede modelul copilului ca fiind singurul ce trebuie 

urmat pentru a supraviețui căderii în răul care „și-a luat Timpul ca 

pseudonim” (Cioran, 2012: 805): „Pentru a fi normali, pentru a ne păstra 

sănătatea, ar trebui să ne modelăm nu după înțelept, ci după copil, 

zvîrcolindu-ne pe jos și plîngînd ori de cîte ori avem poftă.” (Cioran, 

1994: 154).  

Următoarea strofă se constituie pe alți doi antipozi, drumul și 

valurile crețe, care de asemenea evidențiază cele două tipologii ale 

timpului: „Spărgînd prin stînce albia lor strîmbă,/Se legăn line și fac 
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valuri crețe./În drumul lor ia firea mii de fețe –/Aceleași sînt, deși mereu 

se schimbă.” De această dată este mai pregnantă imaginea acelei eternități 

mobile, care capătă și un caracter repetitiv. Deși ființa este schimbătoare 

și individuală asemenea valurilor care nu sînt identice unul cu celălalt, 

drumul (parcursul) rămîne mereu același. Așadar, singurul lucru care se 

schimbă e forma, esența fiind păstrată. 

Scurgerea clipelor este conștientizată în cea de-a treia strofă, unde 

adîncirea cu adîncul apelor corespunde unei pătrunderi în interiorul 

gîndurilor, o contemplație, o conștiință a timpului: „Dar cu adîncul apei 

s-adîncește/În glasul lor a sunetului scară./Devine tristă – rînduri-rînduri 

crește.” Astfel, timpul-khronos devine demonic, întristează cîntecul 

copilăriei și își încetinește curgerea, dar nu pentru a opri acest parcurs 

către o decădere, ci pentru a prelungi agonia gîndului că ființa se 

îndreaptă spre un gol.  

În ultima strofă, evanescența simultaneității timpului cosmic cu 

timpul pare să fi ajuns la final, cel dintîi fiind doar o amintire. Glasul trist 

se transformă în muget, iar izvorul de altădată, este, în acest punct al 

poeziei, un fluviu care se supune fatalității și se varsă lent în marea-

amară: „Păn’ ce urnindu-se în marea-amară/– Ca fluviu mîndru, ce-

ostenit mugește –/Al tinereței dulce glas de mult uitară.‖ Așadar, pentru 

ființă, devenirea aceasta experimentată „ca vremelnicie” (Del Conte, 

1990: 140) se dovedește a fi ceea ce Emil Cioran denumea ca „un suiș 

către neființă.” (Cioran: 2012: 958) „Rîul Demiurg” pare a fi complet 

înlocuit cu „căderea în timpul” ale cărui clipe și în viziunea cioraniană 

curg fără a se îndrepta spre nimic, iar contemplarea lor este apăsătoare: 

„Clipele curg una după alta: nimic nu le învestește cu iluzia unui conținut 

sau cu aparența unei semnificații ; ele se desfășoară ; cursul lor este și al 

nostru; le contemplăm scurgerea , prizonieri ai unei percepții stupide . 

Golul inimii în fața golului timpului : două oglinzi reflect îndu-și absența 

față-n față , una și aceeași imagine a nimicniciei... Ca sub efectul unei 

idioții visătoare, totul se nivelează : nici vîrfuri nici abisuri...” (Cioran, 

2017: 20). Totuși, în textul lui Eminescu, eternitatea nu dispare, ființa este 

cea care se îndepărtează de ea, odată cu pătrunderea în istorie și 

conștientizarea ei, dovada fiind alte și alte și alte valuri, pe care „rîul 

Demiurg”, izvorul, le formează la suprafața sa și care continuă să urmeze 

drumul. 
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Ieșirea din armonia cosmosului este resimțită și în Amicului F.I., 

unde timpul de tip khronos pare să întemnițeze ființa într-o temporalitate 

indomptabilă: „Viața mea curge uitînd izvorul./[...]/Sau ca un nour gonit 

de vînt,/Alerg pe calea vieții mele,/[...]/Viața-mi se scurge ca și 

murmura”. Îndepărtarea de izvor se produce din aceeași cauză a curgerii 

clipelor al cărei ritm tot mai alert are efecte și mai angoasante („Mă usc 

ca crucea pusă-n cîmpii/Și de blesteme mi-e neagră gura./Îmi tîrăsc 

soarta ca un vultur/Ce își tîrăște aripa frîntă,”), pe care le exprimă și 

Emil Cioran: „Ființă înfeudată ceasului mai este încă o ființă umană? Și 

are ea dreptul să se numească liberă, cînd știm că și-a scuturat toate 

jugurile, în afară de cel mai important? (Cioran, 1994: 43-44) Însă, spre 

deosebire de eul liric al acestei poezii, pe care uitarea îl mistuie, „Am uitat 

mamă, am uitat tată,/Am uitat lege, am uitat tot;/Mintea mi-e seacă, 

gîndul netot./Pustiul arde-n inima-mi beată.”, Emil Cioran, în Cartea 

amăgirilor, aspiră la ea, considerînd memoria o piedică în calea 

existenței: „Trebuiesc anulate, într-un mod oarecare , memoria [...] Toate 

afecțiunile durabile , toate regretele și toate aspirațiile ce se dilată pe o 

sferă mai mare de timp ne împiedică să trăim , ne încurcă și ne 

îngreunează existența” (Cioran, 2012: 196). De asemenea, pentru filosof, 

îndepărtarea aceasta de sinele originar nu este atît de chinuitoare, 

deoarece el nu reprezintă un paradis pierdut, omul nedecăzînd dintr-o 

inocență completă: „Dacă am fi decăzut dintr-o inocență completă, totală, 

adevărată, am regreta-o cu atîta vehemență încît nimic c-ar fi mai presus 

de dorința noastră de a o recuceri; dar răul era în noi, de la bun început, ca 

un rău încă nedeslușit, pe cale de a se limpezi și de a ne lua în stăpînire.” 

(Cioran, 1994: 10). 

„Vîrtejul în care-l tîrăște trecerea rapidă a timpului” (Guillermou, 

1977: 63), un vîrtej al înstrăinării de sine, în Melancolie va ajunge, după 

cum remarca și Ioana Em. Petrescu, „la sentimentul unei dedublări care 

transformă conștiința într-un martor înstrăinat al unei existențe care și-a 

pierdut înțelesul.” (Petrescu, 1978: 57). 

Prima parte a poeziei prezintă un cadru funest, sepulcral, aflat în 

deplină concordanță cu starea sufletească exprimată de care pare să fie 

influențat. De altfel, și Emil Cioran considera că orice dispoziție 

emoțională tinde să modeleze exteriorul „într-o viziune potrivită naturii ei 

[...] Ochii omului văd în exterior ceea ce îl frămîntă în interior. Cadrul 

este, de cele mai multe ori, rezultatul unei proiecții subiective, fără de 
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care stările sufletești și experiențele intense nu-și pot găsi o realizare 

deplină” (Cioran, 2012: 38). Această ipoteză tinde a se confirma în cea 

de-a doua partea a Melancoliei, cea a planului interior, unde putem 

identifica elemente comune, din același cîmp semantic precum: icoanele, 

bisericile, greierul sau sicriul. 

În primele versuri ale acestei pătrunderi în interioritatea eului liric, 

„Credința zugrăvește icoanele-n biserici –/Și-n sufletu-mi pusese 

poveștile-i feerici”, se remarcă o ultimă întoarcere, o ultimă reamintire a 

ceea ce Ioana Em. Petrescu considera o viziune a unei lumi a armoniei, 

creată de spiritul umanității. Este vorba despre gîndirea mitică (Petrescu, 

1978: 56) ce se ascunde în poveștile feerice. Însă și acest crîmpei de 

eternitate pare să se piardă în fața necruțătoarei treceri a timpului: „Dar 

de-ale vieții valuri, de al furtunii pas/Abia conture triste și umbre-au 

rămas.” Îndepărtat de propriile-i rădăcini, realitatea-i devine vagă eului 

liric care simte zădărnicia recăutării. Lumea și existența par să-și fi 

pierdut sensul, ducînd doar la extenuare și la degradarea ființei al cărei 

corp se transformă într-un sicriu „ros” pe interior, dar nu de către 

„viermele vremurilor”, precum în poezia În van căta-veți, ci de bătăile 

inimii, asemănătoare cu cele ale ceasului: „În van mai caut lumea-mi în 

obositul creier,/Căci răgușit, tomnatec vrăjește trist un greier;/Pe inima-

mi pustie zadarnic mîna-mi țiu,/Ea bate ca și cariul încet într-un sicriu.” 

O perspectivă asemănătoare asupra melancoliei ca efect al unei 

întemnițări în temporalitate dezvoltă și Emil Cioran. La fel ca în cazul 

eului liric al poeziei eminesciene, melancolia trezește acea senzație de gol 

ce își are originile în oboseală. Separarea de anumite aspecte ale 

existenței transformă lumea într-o lume a vagului, în care reperele par a fi 

de negăsit (Cioran, 2012: 39-40). De asemenea, bătăile inimii reprezintă 

și în acest caz o conștiință a timpului : „Rostul lor [al bătăilor inimii ] nu 

este de ordin fiziologic , ci metafizic: marcarea timpului. Doar prin inimă 

știm că se sc himbă ceva” (ibidem: 738). Iar cadența generează aceeași 

pierdere a sensurilor: „auzind tic-tacul unui ceas, sau orice ritm ce ar 

semnifica progresul în timp, este imposibil să nu simți toată absurditatea 

mersului în timp, a mersului mai departe, tot nonsensul evoluției și al 

oricărui fel de desfășurare. De ce să mergi mai departe, de ce să mai 

trăiești în timp?” (ibidem: 170). 

Continuarea poeziei evidențiază o ieșire din sine, o dedublare. Eul 

liric se privește din exterior, fiind pătruns de melancolia care, precum o 
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definește Cioran, nu este altceva decît „un nimb vaporos al 

Temporalității” (ibidem: 804). Această privire obiectivă a lumii este 

considerată în scrierile filosofului o ridicare deasupra lumii înspre 

singurătate (ibidem: 40). Însă, în poezia eminesciană, însingurarea pare a 

avea loc chiar și în raport cu sinele. Privindu-se, eul nu se recunoaște. 

Celălalt avatar al său îi pare străin, chiar demn de ironie, la fel și durerea 

pe care o resimte, iar verbul a fi pare să-și fi pierdut complet persoana I 

(Petrescu, 1978: 60). Deși viața continuă să curgă (se observă și aici acel 

cvasi-terț inclus care aparține efemerului în ciuda faptului că derivă din 

etern), existența adevărată în timp, la fel ca și apartenența acesteia sînt 

puse la îndoială: „Și cînd gîndesc la viața-mi, îmi pare că ea cură/Încet 

repovestită de o străină gură,/Ca și cînd n-ar fi viața-mi, ca și cînd n-aș fi 

fost./Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost/De-mi țin la el urechea – 

și rîd de cîte-ascult/Ca de dureri străine?...” Finalul, „Parc-am murit de 

mult.”, accentuează acest refuz al întoarcerii în ființă. Și aici, la fel ca în 

Coborîrea apelor, identificăm „un suiș către neființă” (Cioran, 2012: 

958), dar cu o altă valență. În acest caz, în subsidiar, există o ascendență – 

a nivelului cunoașterii – creată chiar de această detașare de existență, 

care, pentru Cioran, nu este comptabilă decît cu nonființa: „La un anumit 

nivel al cunoașterii, doar nonființa rezistă.” (Cioran, 1994: 143). 

În ultimul poem propus analizei, Stelele-n cer, atitudinea pare a fi 

una de resemnare, dar nu și lipsită de speranță. Dorind să pătrundă într-un 

timp al purității, eul liric încearcă pînă în ultimul moment trezirea 

compasiunii transcendentului.  

Încă din primele trei strofe se realizează sciziunea între cele două 

tipuri de existență. Deși la început cerul și marea, cele două elemente 

infinite, principale în peisajul contemplat, par să creeze impresia unei 

întrepătrunderi prin intermediul luminii stelelor, care le luminează 

depărtările, de fapt, singurul plan cu adevărat luminat de acestea și  în 

care se regăsește armonia este cel cosmic, celălalt reprezentînd timpul 

uman. Marea nu poate fi luminată de stele, ci doar de reflecția lor pe 

suprafața acesteia, deci, de o copie a luminii, care împreună cu ondulațiile 

mării formează acea imagine mișcătoare a cerului, adică a eternității: 

„Stelele-n cer/ Deasupra mărilor/ Ard depărtărilor/[...] /Niște 

cetăți/Plutind pe marile/Și mișcătoarele/Pustietăți.” 

După această punere în oglindă, în următoarele trei catrene, atenția 

se mută în planul „de jos”, de unde, stolul de cocori, adică ființa umană, 
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își încearcă zborul ascensional către eternul care rămîne însă inaccesibil. 

Parcursul omului prin viață nu este altceva decît o trecere prin etapele 

vieții (de la tinerețe la stingere), care, precum curgerea rîului, este 

veșnică, și este singura devenire pe care individul aflat în granițele 

timpului istoric o poate experimenta. Efemeritatea acestuia devine și 

efemeritatea timpului. Prins în jugul khronos-ului, omul devine una cu el, 

deși i se opune. Clipa însăși este gonită de o altă clipă: „Orice noroc/Și-

ntinde-aripele/Gonit de clipele/Stării pe loc”. Ființa pare să se afle într-un 

prezent continuu, dar care o desfășoară, asemenea curgerii continue, care 

se opune valurilor ce trec. Sentimentul îl resimte și Cioran: „Prezentul 

meu nedorit se desfășoară, mă desfășoară.” (Cioran, 2017: 122). 

Ultimele două catrene reprezintă încercarea eului liric de a pătrunde 

într-un timp static ce în filosofia lui Cioran poartă denumirea de timp pur, 

adică un timp fără „curgere”, nepătat de ireversibil, dar care nu este 

eternitatea (Cioran, 2012: 828). Eul liric nu își mai dorește nemurirea, ci 

doar experimentarea acestui timp, ca o ultimă dorință înaintea sfîrșitului: 

„Pînă nu mor/Pleacă-te, îngere,/La trista-mi plîngere/Plină de-amor./Nu 

e păcat/Ca să se lepede/Clipa cea repede/Ce ni s-a dat?” Așadar, în 

Stelele-n cer, cea mai puternică pare a fi speranța, care prin această 

ultimă lamentație devine melancolizată. Deși își cunoaște limitele, omul 

nu va înceta să spere, melancolic, la transgresarea lor.  

În urma demersului efectuat, putem observa faptul că există o 

contiguitate între gîndirea lui Mihai Eminescu și cea a lui Emil Cioran, 

bineînțeles, cu valențe specifice, în ceea ce privește existența în timp, fapt 

care era de așteptat luînd în considerare admirația pe care o avea Emil 

Cioran pentru poet, căruia îi și dedică un articol publicat în anul 1943, în 

ziarul francez „Comœdia”. De altfel, Constantin Barbu menționa: 

„Nimeni n-a observat pînă acum cît este, într-adevăr, de eminescian 

Cioran.” (Barbu, 2007: 22) Aprecierea mergea pînă într-acolo încît 

diferențele de poziție între cei doi erau constatate de către Emil Cioran cu 

o durere lucidă. (Acterian, 1937: 1487) Însă, în ciuda deosebirilor, există 

ceva ce îi apropie și face ca ideile lor să se întrepătrundă. Este, probabil, 

așteptarea „intrării în vecinicul repaos”, respectiv „a disoluției finale” 

generată de acel pesimism lucid pe care îl observa Ion Dur: „Jalea 

românească s-a transformat la el [Emil Cioran], ca și la Eminescu de 

altfel, în pesimism lucid.” (Dur, 2012: 189). 
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The Demiurge River and the falling into time  
 

Abstract  
This paper adopts a comparative approach and analyzes the issue 

of time in five Eminescu poems (Scrisoarea IV, Coborîrea apelor, 

Amicului F.I., Melancolie and Stelele-n cer) and in several writings by 

Cioran, with accent on the well-known volume of the author, Falling into 

Time. The main objective of the analysis is to expose the perspectives on 

subjective time (from the mentioned texts), under the aegis of two 

metaphors: the "Demiurge River", which marks what Rosa Del Conte 

called becoming separate from cosmic duration, but in its presence, and, 

respectively, "of the falling into time", as it is outlined in the homonymous 

essay. 

Key-words: The Demiurge River, the falling into time, khronos, 

melancholia, cosmic time. 

 

 



 

ELENA STANCIU 

Anul II, Braşov 

Imagini ambivalente: efervescență vizionară și epuizare 

intelectuală în creația eminesciană 

Din perspectivă literară și ideologică, romantismul a fost considerat 

încă de la începuturile sale o punte de lansare a individualității, o 

deplasare a atenției dinspre interesul pentru colectivitate și pentru evoluția 

maselor, înspre expansiunea fiecărui element/individ în parte. Această 

individualitate, odată descătușată ajunge să se manifeste șocant, agresiv 

chiar, în punctele ei culminante, acesta fiind un pretext, cum susține 

James Whitehead, pentru aprofundarea și studierea unor realizări literare 

impregnate de alienare, șubrezire psihologică și impulsuri maniacale 

(Whitehead, 2017: 1). Același autor realizează în opera sa Madness and 

the Romantic Poet o analiză contextuală a acestui concept de „poet 

romantic nebun” (Ibidem: 2),
  

perceput eronat de cei care frecventează 

perimetrul literar, ajungînd în final să se clișeizeze. Este dizolvat șablonul 

care s-a creat de-a lungul vremii, această nebunie fiind disecată și 

dezvăluită în toată nuditatea ei, pornind de la embrionul din care s-a 

dezvoltat. Așadar, plecînd de la conștiința nașterii romantismului din 

elementele marginalizate pînă atunci de etosul iluminist al progresului, 

nebunia poate fi mai ușor privită din această perspectivă a unei 

sensibilități exacerbate, fiind în același timp o „stare primitivă a minții” 

(Ibidem: 2), un punct zero ce nu poate fi ignorat sau contestat. Problema 

pornește însă de la dificultatea situării acestei alienări în perimetrul 

patologiei sau în cel al unei stări poetice dorite, autoinduse pentru a putea 

fi accesate colțuri obscure ale minții și ale creativității. În acest topos 

puternic maniacal este dificil de identificat frontiera care desparte nebunia 

drept catalizator și element indispensabil actului artistic, de cea care 

devine erozivă, ambiguă și epuizează toate resursele, conducînd poetul de 

la acea stare de efervescență vizionară și furoare poetică, la letargie 

intelectuală și efectivă, deopotrivă. Astfel, nebunia a devenit un element 

controversat nu doar în domeniul literaturii, ci și în cel medical, biografic, 

jurnalistic, fiind un punct central de interes pentru secolul al XIX-lea. La 

fel cum melancolia a fost o „afecțiune la modă” (Ibidem: 155) în secolul 
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al XVI-lea, așa este percepută și nebunia clinică a romanticilor, 

ajungîndu-se, desigur, la exagerări și la concepția extremistă că aceasta 

este imperios necesară pentru desăvîrșirea creativă. 

Deși în literatura universală, cu precădere în cea modernistă, este 

bine cunoscut procedeul destabilizării voite a simțurilor, restrîngerea ariei 

de cercetare la literatura română și, mai mult, la cazul lui Mihai 

Eminescu, lansează o plajă amplă de controverse și de întrebări. 

Răspunsurile la toate acestea pot fi doar intuite sau, cel mult, justificate 

textual. Este drept, însă, că poate fi găsită și o interpretare externă a 

manifestării maniacale a poetului, și anume, trei dintre frații săi au arătat 

semne de boală psihică, asta ca la 33 de ani să se declanșeze și la el 

episoade de psihoză. G. Călinescu admite că, într-adevăr, „conștiința lui 

Eminescu, obosită, mai luptă cîtăva vreme împotriva asaltului tumultuos 

al imaginației ce voia să rupă zăgazul rațiunii” (Călinescu, 1998: 301) De 

asemenea, tot el îl descrie pe poet într-un moment delicat din perioada în 

care se afla la ospiciu: „El își simțea memoria strivită de acea apăsare în 

jurul craniului și se plimba năvalnic în căutarea versurilor și rimelor ce-I 

populase mintea pînă atunci” (Ibidem: 304).
 
 

De-a lungul istoriei literaturii au existat multe dezbateri despre 

legătura (sau, din contră, lipsa acesteia) dintre produsul literar- artistic și 

contextul socio-cultural, biografic și politic. Deși școli precum 

formalismul rus sau structuralismul francez au contestat-o vehement, 

astăzi nu mai poate fi evitată această perspectivă a topirii elementului 

biografic în artă. Desigur, ea necesită argumentare textuală și o analiză 

atentă a modului în care oscilează imaginarul textelor, motivele, 

asocierile realizate în el, consecvența sau varietatea lor. Pe acest fundal 

obscur al demineralizării raționalității se derulează și ciocnirea 

permanentă dintre polul cerebral și cel afectiv. Elementul pe care îl am în 

vedere, pornind de la presupusa îngemănare a celor două, este traiectoria 

dihotomică pe care vor aluneca ele în punctele de răscruce, de maximă 

tensiune. Sînt momente de eclipsă, în care două forțe atît de puternice nu 

mai pot coexista și încearcă să se anuleze și să se devalorizeze reciproc, 

pentru că racordul dintre ele este irecuperabil. Din rostogolirea lor 

halucinantă, cele două emisfere ies la lumină alternativ; fluxul afectului, 

care inundă formele obtuze și reci ale raționalității, este succedat de 

refluxul sensibilității, care lasă în urmă în urmă o plajă de cadavre și 

cedează în fața unei lucidități incisive. 
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Încep analiza acestui circuit artistic cu proza, un sector al creației 

eminesciene, care în general nu ocupă o poziției prioritară, însă prezintă 

cu multă acuratețe, prin intermediul unor personaje masculine 

sinusoidale, momente autentice de dezechilibru intelectual, dar și de delir 

artistic; deși acestea par a forma un ciclu nesfîrșit, de cele mai multe ori 

se soldează cu un deznodămînt agonic. Așadar, pornind de la prototipul 

masculin ce apare în proza lui Eminescu, îmi propun să surprind și să 

cercetez aceleași manifestări psihologice extreme și de extaz creativ și în 

creația sa lirică, observînd metamorfoza acestui pattern. Psihoza, în 

paradigmele domeniului medical, este considerată mai degrabă un 

simptom, si nu o boală în sine, manifestîndu-se prin deformarea puternică 

a realității, hipersensibilitate la stimulii externi și interni sau, din contră, 

prin închistarea senzorialității
1
. Este esențial de urmărit modul în care se 

concentrează energia artistică înainte de a erupe, etapele premergătoare 

izbucnirii, corelativele prin care aceasta se coagulează în text și felul în 

care se consumă treptat pînă la epuizarea absolută. Furoarea poetică se 

manifestă adesea agresiv, dezvăluind un sol deșertic, steril ce nu mai 

poate fi compatibil cu vreo formă de viață artistică.  

Indiciile care conduc către dezvăluirea nucleului extatic, dar și 

evoluția lor surprinzătoare, sînt ușor de observat în nuvela fantastică 

Sărmanul Dionis, care este construită în regimul unei permanente 

tensiuni, ce pare a fi pe cale să explodeze din clipă-n clipă. Protagonistul 

este în ambele planuri, fizic și psihologic, acel prototip al romanticului 

alienat, care sparge regulile realității empirice și granițele logicii. Este de 

remarcat înfățișarea, deja clișeizată în epocă, a tînărului „cu plete de o 

sălbăticită neregularitate” (Eminescu, 1967: 65), încadrîndu-se în tiparul 

eminescian al masculinului candid, fragil, translucid, inundat de 

feminitate, așa cum este portretizat și Ioan din Geniu pustiu. La aspectul 

acesta se adaugă pasiunea pentru transcendental/ metafizic a personajului 

și conștiința lui electrizantă a existenței infinitului în fiecare suflet, mai 

precis, convingerea că poți „trece cu gîndul prin veacuri ca-ntr-o barcă”, 

așa cum apare și în Ca o făclie. Este lesne de înțeles că, încă de la 

începutul operei, personajului îi este prescris un anumit tip de destin, 

conform cu o parte din orizontul nostru de așteptare deja creat. Această 

                                                 
1
 https://www.webmd.com/schizophrenia/guide. 

https://www.webmd.com/schizophrenia/guide/what-is-psychosis?fbclid=IwAR3Oq9Qt9Hgslx1XW-WmWVWBVmwTg_tY_oXes1y8mPDi923Ocj9StBWuZ1M#1
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latură maniacală a personajului este revelată chiar din primele pagini, prin 

faptul că el „vecinic ar fi dorit să ție dulcea, neînțeleasa, dar atît de 

fericita lui nebunie”(Ibidem: 69), la fel ca Byron, care știa „cum să facă 

nebunia frumoasă” (Whitehead, 2017: 208). Prin dulcea alunecare în 

frenezia unei nebunii ce potențează actul artistic, Dionis atinge solul 

fierbinte al furorii creatoare. Circumstanța prin care accesează acest punct 

este periculoasă și totodată paradoxală, căci substanța artistică este 

generată de încercarea disperată de a se sustrage dintr-o realitate 

deplorabilă, mizeră. Pasul peste hăul dintre aceste două universuri este 

făcut alături de „închipuirile umoristice” (Eminescu, 1967: 71) care „îi 

umpleau creierii” (Ibidem: 71), de un hohot asurzitor al nevoii 

primordiale de apartenență, de ancorare într-o anumită stare, fie ea una nu 

tocmai de dorit. El încă mai crede în efectul salvator al scrisului, sau cel 

puțin în enclava pe care o mai formează acesta, căci „el băga de seamă că 

gîndirile lui adesea se transformau în șiruri ritmice, în vorbe rimate și 

atunci nu mai rezista de-a le scrie pe hîrtie...” (Ibidem: 71). Este vorba 

despre un automatism, dar și despre un soi de complacere tocmai din 

teama de a nu ajunge la sentimentul acut al lipsei de identificare cu 

niciunul dintre poli, la o oscilație angoasantă, care produce anxietate, 

neliniște, delir. Concepția artei cu efect dezrobitor este desființată, însă, în 

Icoană și privaz, unde subiectul liric își ironizează și blamează sinele din 

trecut, care se ghida după marcaje similare cu cele ale lui Dionis. Este 

observată, așadar, inconsecvența și fluctuația bruscă a credințelor 

artistice, ceea ce denotă un decalaj rațional profund și o îndoială 

ucigătoare. 

Tot la o izbucnire artistică provocată de un moment critic ajunge și 

Ioan, prietenul lui Toma Nour, din Geniu pustiu, însă aici nuanțele sînt 

mai degrabă cele din poemul tocmai amintit, căci el se raportează la 

propria artă cu ură, cu dispreț, artistul încearcă să se rupă de creația sa, pe 

care o consideră un memento al agoniei lui, căci a fost plămădită din 

„caosul durerilor și a desperărilor” (Ibidem: 181). Ioan, aflat într-o bulă 

de pretinsă luciditate încearcă să anuleze orice legătură cu „opera 

imaginațiunii” (Ibidem: 181) sale pe care o sparge „acum de stînca cea 

rece a deșteptărei” (Ibidem: 181) și speră că astfel va găsi calea spre 

pacea de care are nevoie după tot zbuciumul la care a fost supus. Scena 

poate fi o trimitere la „lira sfărîmată” care apare frecvent în poemele 

eminesciene și care conduce către aceeași autoblamare și îndemn de a 
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renunța la artă, ea devenind redundantă și pierzîndu-și, cu timpul esența 

care fusese cîndva salvatoare.  

Și I. Negoițescu susține că „poetul a trăit să-și vadă lira sfărîmată și 

a murit curînd” (Negoițescu, 1968: 53), ceea ce sugerează că acea 

speranță a „mîntuirii” după desprinderea de propria artă este una falsă și 

fatală. Aici poate fi realizată legătura cu moartea lui Poesis și a Sofiei, 

deci a poeziei și a înțelepciunii, care lasă în urmă instaurarea haosului 

interior. Prin prisma distrugerii elementelor care au fost cîndva exponenții 

împlinirii, complementar cu acest episod este și momentul cînd tînăra 

Maria vine la Dionis în cameră și-l sărută pe frunte, imediat după 

temperarea episodului dedublării din vis. El, încă bulversat de incoerența 

succederii planului real cu cel feeric, „îi înlănțuise gîtul, iar ea, speriată, 

vru să se retragă, dar brațul lui o ținea cu tărie astfel culcată pe pieptu-i” 

(Eminescu, 1967: 103). Întreaga ființă pare regenerată de seva unui afect 

violent, care nu știe să se manifeste dozat, ci izbucnește, se sparge, se 

lovește de ziduri. În aceeași categorie a sentimentalismului incontrolabil 

se încadrează si atitudinea lui Toma Nour, care, iubind-o pe Poesis se 

declară „zdrobit” (Ibidem: 171) de propria lui fericire, și cade pradă 

delirului creativ: „am visat...am cîntat, am scris, toate despre ea... ființa 

mea era plină de-un singur vis ...mintea mea nu vedea alt chip decît pe-

acel înger de marmură” (Ibidem: 166). Dar această afectivitate exagerată 

pe cît de puternic pulsează, pe atît de repede se consumă, lăsînd în urma 

ei un abis existențial și un subiect epuizat psiho-emoțional. 

Un motiv interesant din cele două proze amintite mai sus, care are 

corespondent și în lirică, și care merită cercetat, este acela al portretelor 

care se confundă în permanență cu realitatea și care adîncesc mereu acest 

joc demonic între lumea tangibilă și universul oniric sau imaginar. 

Portretul lui Ioan, dar și cel al tatălui lui Dionis, are o vitalitate 

electrizantă și o privire albastră halucinantă. La fel și portretul lui Poesis, 

pictat de Ioan în mărime naturală. Toate aceste reprezentări grafice sînt de 

o importanță centrală pentru cei care le dețin și par a le aduce 

concomitent alinare și agonie, conectîndu-i la tenebrele ființei lor, dar și 

la pasaje din trecut cînd au trăit fericirea plenară. În Epigonii se găsesc 

două versuri care vin în completarea afirmației anterioare: „Privirea 

scrutătoare ce nimica nu visează,/Ce tablourile minte, ce simțirea 

simulează”, la fel și în Mortua est!: „A fi? Nebunie tristă și 

goală;/Urechea te minte și ochiul te-nșală”. Reiese și de aici îmbinarea 
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planurilor sub guvernarea demenței, dar și conștiința tăioasă că viața, și 

tot ceea ce cred oamenii că aparține de ea, este de fapt o simulare, un fals 

absolut al cărui original nu poate fi regăsit. 

Zonele gri, în care vizionarismul, altă dată excentric, pare acum 

înecat de un abur dens, și punctele de maximă excitație intelectuală 

alternează în permanență la Eminescu, de aceea nici nu se poate face o 

delimitare cronologică în creația sa, ci mai degrabă una care ține de 

imaginar și de topos. Dar, așa cum afirmă și I. Negoițescu, „fără a se 

contrazice, tărîmurile se distanțează totuși în așa măsură unul de celălalt, 

încît descoperă o ruptură în chiar structura personalității poetice 

eminesciene. Distanțarea creează două insule cu sori și lune proprii” 

(Negoițescu, 1968: 19). În Ca o făclie apar efectele post- traumatice ale 

unei crize precedente, care a mușcat din carnea vie a imaginarului și a 

format plăgi nevindecabile. În acest scenariu post-apocaliptic, singura 

care mai pulsează este resemnarea amară a platitudinii interioare, căci 

subiectul liric admite că n-a „iubit nimica cu patimă și jind”, ci a fost doar 

„un creier bolnav ș-o inimă de rînd”, un creier care își poartă 

înțelepciunea ca pe o povară („Și sarcina de gînduri s-o porți ca pe un 

gheb”) și care conștientizează „aripile de ceară” ale acesteia. În 

continuarea acestui scenariu trebuie amintită și Scrisoarea a V-a, care nu 

este decît o consecință a aridității interioare, ce duce imaginarul pînă în 

punctul refuzului afectiv, în ciuda „strigătelor demonului interior”. Și 

acest poem apare o ciocnire catastrofală între activitatea creatoare deja 

hipertrofiată și luciditatea distructivă. Se deschid, totuși, de aici două 

traiectorii de interpretare; pe de-o parte voluptatea anihilării și înjosirii 

prezenței feminine, cu scopul de a obține astfel despovărarea afectivă. Pe 

de altă parte, acesta poate fi și rezultatul unei emoționalități neconsumate 

cu adevărat, deoarece a fost mereu proiectată în creația literară și în 

imaginar, dovada fiind modul incert și ambivalent în care este construită 

iubita în multe poeme eminesciene, cu pielea de o albeață marmoreeană, 

ca „o icoană de lumină”, mereu la granița subțire dintre real și imaginar. 

Deci această variantă ar putea sugera frustrarea și orgoliul rănit, care se 

manifestă în Scrisoarea a V-a printr-un cinism amar. În limitele acestei 

ultime variante interpretative pot include și reîntîlnirea lui Toma Nour în 

planul oniric cu cele trei personaje feminine din roman: mama lui, Poesis 

și Maria, acest fapt avînd valențe compensatorii. 
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Pe aceleași coordonate ale ambivalenței imaginarului eminescian 

este poziționată și închistarea unor activități imperios necesare precum 

plînsul, somnul și iubirea. În poemul Îmbătrînit e sufletul din mine apare 

acest motiv al imposibilității plînsului: „Suspine n-am – ah, de-aş avé 

suspine,/De-aş avea lacrimi, plînge de-aş putea!/Durerea cea mai crudă, 

cea mai mare,/Aflînd o formă, află uşurare”. În Ca o făclie, vocea lirică 

își plînge neputința de a dormi („Și nici să pot de somnul pămîntului s-

adorm”), cu precizarea că aici versul poate fi interpretat și ca o privare de 

moarte, pe care eul o vedea salvatoare. Revin și la Geniu pustiu, unde, 

aflat încă în rama textului, Toma îi mărturisește naratorului drama lipsei 

capacității de a iubi, căci „A nu iubi nu-i nimica- a nu pute iubi e grozav” 

(Eminescu, 1967: 150). Cele trei perspective sînt convergente într-un 

punct critic al conștiinței poetului și anume, această dizabilitate care nu îi 

permite să acceseze funcțiile care în mod firesc erau eliberatoare. 

Rezultatul este o implozie, care macină și surpă interiorul, lăsînd în urmă 

o conștiință și o sensibilitate aridă, ternă, care nu mai poate fi resuscitată. 

Este cert faptul că plînsul interior și dezagregarea lăuntrică pot fi privite 

și drept o integrare într-o suferință universală, într-un cosmos, cum 

constată I. Negoițescu, „ce ascunde în sine plînsul demiurgului care l-a 

creat, deci nu poate fi el însuși decît plîngere” (Negoițescu, 1968: 138). 

În urma tuturor acestor fluctuații urmează, în mod firesc, punctul 

culminant al analizei efectuate, și anume, apogeul vizionarismului, 

senzorialitatea ajunsă la paroxism, surescitarea absolută a intelectului. 

Caius Dobrescu vede în „calea poetică” o paradoxală relație „dureroasă, 

difuză între puritate și impuritate” (Dobrescu, 2004: 26), dar și o „formă 

supremă de cunoaștere și eliberare spirituală” (Ibidem: 15). În cazul lui 

Eminescu, este mai degrabă convulsia cunoașterii plenare pentru că el 

acționează, conform lui Cătălin Ghiță, „în direcția refacerii unui traseu 

ontologic aproape uitat, tinzînd spre condiția ideală a poeziei, ca mister 

incantatoriu” (Ghiță, 2005: 210). În ce măsură, însă, este poezia 

„eliberare spirituală” pentru Eminescu este greu de stabilit, deoarece în 

spatele a tot ceea ce înseamnă text eminescian, se află o psihologie 

ruinată, un abis de inteligență, o emoționalitate casantă, toate acestea 

creînd o diversitate năucitoare în operă, care se descompune într-un 

spectru incomensurabil de interpretări. Cu toate acestea nu poate fi 

contestat declinul care se întrevede în Melancolie, un declin care pare 

mai degrabă spiritual și terestru („Biserica-n ruină/Stă cuvioasă, tristă, 
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pustie și bătrînă”, „Pe inima-mi pustie zadarnic mîna-mi țiu,/Ea bate ca 

și cariul încet într- un sicriu”), dar asta doar pentru a fi completat de unul 

de proporții cosmice ce va avea loc în Mortua est!. Este evidentă puterea 

vizionară care apare în cel de-al doilea poem menționat și care începe să 

construiască această distrugere universală cu sori care „se sting” și stele 

care „pică” anticipînd momentul în care „Se poate ca bolta se sus să se 

spargă,/Să cadă nimicul cu noaptea lui largă”, toate acestea fiind 

concomitente cu motivul deja amintit mai sus al „harfei sparte”. În 

aceeași notă apocaliptică este surprins și Toma Nour cînd, noaptea, în 

casa părintească, face o autoanaliză a stării sale: „Creierii mei părea că-i 

stoarce o gheară de lemn, pieptul meu părea apăsat ca de-o piatră, părea 

că e cineva pe mine care-mi stingea suflarea, care m-apucă cu brațe 

lungi și teribile și m-aruncă într-un abis întunecos” (Eminescu, 1967: 

191). Această ipostază se leagă de termenii în care vede Caius Dobrescu 

Scrisoarea a IV-a, ca o „analiză a introspecției” (Dobrescu, 2004: 210), o 

„analiză a analizei” (Ibidem: 210), referința fiind, desigur, finalul atît de 

controversat al poemului: „Şi în gîndu-mi trece vîntul, capul arde 

pustiit,/Aspru, rece sună cîntul cel etern neisprăvit.../Unde-s șirurile clare 

din viaţa-mi să le spun?/Ah! organele-s sfărmate şi maestrul e nebun!”. 

Tot o secvență din Geniu pustiu poate fi raportată și la alchimia 

răsturnată a universului din Demonism. Toma constată că „Adesea mă 

pomeneam că privisem, fără să știu, cîte-o oră-ntreagă-n soare și că ochii 

mei orbiți de lumina lui caldă nu mai puteau distinge nimică, ci un caos 

vînăt roșu părea că pirotește și mă-nvîrtește mereu, pînă ce mă trezeam 

căzut pe iarba cîmpului” (Eminescu, 1967: 184). Apare aici ideea unei 

lichefieri cromatice cosmice, care se produce prima dată la nivel mental, 

pentru a fi apoi transmisă și proiectată prin vizionarism întregii lumi, așa 

cum și în Demonism apare constant sinestezia, care pare că încearcă să 

completeze acel hazard universal unde „în loc de aer e un aur/Topit și 

transparent, mirositor/și cald”. În această atmosferă declamativă a 

poemului („Nu credeți cum că luna-i lună”) și în siguranța vocii lirice se 

întrezărește atitudinea călugărului Dan, care a ajuns să se întrebe dacă nu 

cumva este el Dumnezeu, moment în care totul din jurul lui se 

destructurează și alunecă într-un abis universal, el trezindu-se apoi în 

ipostaza terestră a lui Dionis. Desigur, sînt evidente în poem și nuanțele 

schopenhaueriene ale suveranității maleficului: „Ne-am născut noi, după 

ordin divin,/Făcuţi ca să-şi petreacă Dumnezeul/Bătrîn cu comica-ne 
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neputință,/Să rîdă-n tunet de deșertăciunea/Viermilor cruzi, ce s-asamăn 

cu el,/Să poată zice-n cruntă ironie:/Pămînt rebel, iată copiii tăi!”.  

Tot acest Big Bang maniacal, alimentat în permanență de „creieri 

[…] revoltați și siniștri” (Ibidem: 214), care absorb și reclădesc universul 

prin „ochirea desperată” din De ce n-aflăm în împlinirea, se 

scurtcircuitează și aruncă eul într-o genune de atonie absolută, în care 

tăcerea pustiului se resimte acut. Această cădere intelectuală și senzorială 

în gol este anticipată încă din Melancolie („În van mai caut lumea-mi în 

obositul creier”) și culminează în Demonism („Uscat... stors de dureri 

este adîncu-i/Şi de dureri a devenit granit./A lui gîndiri încremeniră reci 

demonism”). Aceeași ipostază este redată cu o exactitate stranie într-unul 

dintre momentele de reflecție ale lui Toma Nour, cînd face următoarea 

constatare: „Capul meu era așa de pustiu, cu amestecul fără-nțeles a unor 

culori varii, roșu, negru, verde, galben, toate amestecate pe unul și-

același loc, în fine, un nesens absurd ce semăna cu gîndirile unui idiot” 

(Ibidem: 199). Zoe Dumitrescu-Bușulenga face o observație relevantă în 

subsolul paginii din care am citat, considerînd acel pasaj „expresia unei 

interesante analize operate asupra unei minți obosite de trăiri excesive, 

asupra stărilor extreme prin care trece eroul romantic” (Ibidem: 199). 

Acest punct de epuizare poate fi rezultatul involuntar al solicitării mentale 

excesive, dar și un drum parcurs inerțial către o pace pe care o „căutăm 

fără să știm”, ca în Demonism.  

În virtutea prezentării alternative a puseurilor creative între care 

oscilează opera eminesciană, I. Negoițescu lansează o sumă de 

interogații, asupra cărora este necesar să mă opresc, pentru a putea 

formula concluzia întregii discuții. Așadar, autorul dezvăluie următoarea 

problemă: „Să-i fi lipsit lui Eminescu acel gust iluminat care se 

împlinește în sucul fructelor spirituale ultime? Sau a fost, la rădăcinile 

ființei, teama de noaptea genială, de nebunia ei orfică? I-a fost teamă lui 

Eminescu de propriile lui straturi din adînc, de humele fantastice din care 

imaginația năpădea cotropind gîndirea? Presimțind poate catastrofa 

finală, a încercat el, oare, să se salveze într-o creație domolită, de euritmii 

care se revărsau în unda unei naturi mai calme?” (Negoițescu, 1968: 23). 

Și dacă acestei direcții de analiză a situației i se adaugă unul dintre 

gîndurile stranii ale lui Toma Nour („Lucrul de care mă temeam mai mult 

era nebunia; mi-era frică să nu-nnebunesc”) (Eminescu, 1967: 184), 

poate fi făcută supoziția că efervescența creativă eminesciană, explozia 
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artistică și căderea în golul glaciar al minții sînt rezultatele luptelor cu 

proprii demoni, cu umbra sa, cu alter ego-urile create chiar de el. Într-un 

imperiu mental al cărui combustibil principal este melancolia, alături de 

ambivalență și incertitudine fundamentală, este imposibil de găsit o 

singură soluție pentru toate întrebările care se ridică automat din însăși 

esența unor fenomene; cu atît mai mult cu cît atributul de bază al acestor 

fenomene este de fapt fragmentarea și multiplicarea continuă a 

răspunsurilor. „Cazul” poetului care și-a turnat haosul absolut al minții în 

forme desăvîrșite rămîne, așadar, unul deschis.  
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Ambivalent representations: visionary effervescence and 

intellectual burnout  in Eminescu’s poetry 
 

Abstract  
Starting from the portrait of the ’’romantic mad poet’’, which is so 

controversial in the history of literature, I will present in this essay the 

fluctuations of the Eminescu`s visionary and the possibility of their 

correlation with the unstable psychic and intellect of the poet. It is true 

that the classification in the insane category has an alternative, in other 

words, it being self-induced, with the purpose of fitting in the literature 

themes of that time, which didn’t give much space to expressing one’s 
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creative self. Whichever the valid explanation might be, it is certain that  

Eminescu’s imaginary has a sinusoidal process and it oscillates 

continuously between intense artistic passion and psychological caution. 

Both in Eminescu’s prose and poetry there is a continuous conflict 

between fast and intense emotionalism, that generates outstanding 

artistic, idyllic universes and elimination of this sensitivity by ternal 

rationality, limited, empty. All in all, no matter the alternative, their 

textual realization stays one really close to perfection, due to the fact that 

there are no syntactic breaks or discontinued verses, just absolute 

harmony and symmetry. 

Key-words: ambivalence, relation, imbalance, fluctuation, sensory. 
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Anul II, Timișoara 

Forme și icoane 

„Ești prea frumoasă, Doamnă, și prea mult te iubesc!” 

(Icoană și privaz) 
 

Erosul eminescian a fost și este o temă mult dezbătută, întrucît 

periplul chiar și numai fugitiv în acest  „orbitor centru solar” 

(Constantinescu, 1939: 92) este incitant și fermecător. Iubirea este pentru 

Eminescu „categoria existențială cea mai autentică”, chiar dacă 

reprezintă, în același timp, și „experiența lui de bărbat cea mai 

contradictorie” (Del Conte, 1990: 204). Acest destin romantic marcat de 

„fantasma unei iubiri imposibile” (Paleologu-Matta, 1994: 55) a dat 

naștere unor creații eterogene în care erosul „pendulează între 

spiritualizare și frenezie pasională” (Constantinescu, 1939: 93), sub o 

boltă a Frumuseții pe care, așa cum sugestiv spunea Dante, Iubirea este 

cea care mișcă sori și stele.   

Lucrarea va avea în vedere în special creațiile care reflectă modelul 

cosmologic platonician din delimitările făcute de Ioana Em. Petrescu, în 

care femeia reprezintă „un principiu component al armoniei cosmice, (ea 

este) eternul feminin care întîlnește eternitatea poeziei” (Petrescu, 2009: 

116). Iubită și/sau muză, „femeia e una dintre vocile prin care se vestește 

armonia divină a universului. Cînd aceste voci divine vor amuți în poezia 

lui Eminescu, sensul de solie a frumuseții va fi pierdut. Din imagine 

accesibilă a Ideii, oferită contemplării imediate, frumusețea va deveni, ca 

și cîntecul lumilor, capcană a existenței oarbe” (ibidem: 44). 

În viziunea lui Eminescu, iubita e „o floare de pe mare” căreia 

„cine-i cată-n față moare” (Călin Nebunul). Cel puțin două considerații 

esențiale izvorăsc din acest vers emblematic al liricii eminesciene. În 

primul rînd, ne întrebăm împreună cu G. Călinescu „ce rădăcină ar trebui 

să aibă o floare ca să atingă fundurile oceanelor?”,  iar, mai apoi, care este 

efectul unei asemenea ființe iubite asupra noastră? Svetlana Paleologu-

Matta conchide: „Eminescu a putut, așadar, reda prin această neobișnuită 

imagine primejdia mortală a dragostei, forțele ei latente ale căror 

motivații sînt prea profunde pentru a fi vreodată cunoscute” (Paleologu-
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Matta, 1994: 60). Și totuși, iubirea și frumusețea sînt îngemănate. 

Moștenirea platoniciană susține că iubirea nu e iubire decît dacă ceea ce 

iubește cineva este bun, frumos, adevărat. Platon este „cel care a legat 

pentru totdeauna iubirea și frumusețea”, dar aceasta din urmă „nu 

semnifica propriu-zis perfecțiunea unui trup, ci reprezenta numele 

oricărei perfecțiuni, forma, ca să spunem așa, sub care li se înfățișa 

ochilor grecești tot ce era valoros. Frumusețea era optimitate” (Ortega y 

Gasset, 1995: 69-70). Frumusețea naște iubire, iubirea naște frumusețe, 

într-un proces al nuntirii și zămislirii neîncetate. În același timp, pentru 

romantici, iubirea e percepută drept frumoasă, iar frumusețea este iubită, 

ambele fiind înțelese drept irezistibile: „Frumusețea iubirii este o 

Frumusețe tragică, în fața căreia protagonistul este dezarmat și lipsit de 

apărare” (Eco, 2005: 304). Această apetență pentru identificarea iubirii cu 

Frumusețea ar putea fi justificată prin faptul că romanticii „nu caută o 

Frumusețe statică și armonică, ci una dinamică, în devenire” (ibidem: 

317), iar iubirea, prin implicațiile ei (stări antitetice răvășitoare, pasiune 

clocotitoare, plăcere învolburată), le oferea cel mai potrivit registru. La 

Eminescu întîlnim aceeași percepție: „În ochii mei nimica de azi nu are 

preţ/Decît ciudata taină a dulcii-ţi frumuseţi –/Căci ce-ar mai fi şi alta în 

lume decît tu/Să facă să-mi pierd viaţa în vremea de acu/Pe basme, pe 

nimicuri, cuvintele gonind/Cu pieritorul sunet al lor să te cuprind?/Căci 

te iubesc…”. Iubirea e un mister bizar, dar dulce, valoare absolută în ochii 

celui care se desfată cu contemplarea ei. 

O concepție analogă întîlnim și în poemul publicat postum A 

frumuseții tale forme, descoperit de Petru Creția în 1991, databil 1875-

1876, în care eul pare a trăi plenar exuberanța sentimentului iubirii. Deși 

Eminescu se apropie de concepțiile fundamentale asupra Erosului, el 

poate fi înțeles cel mai bine prin contrastul pe care îl realizează cu ele, 

căci atît sistemul hindus, cît și cel platonician sînt intelectualiste. În 

opoziție, „erosul eminescian nu este intelectualist, căci nu cunoașterea 

primează la Eminescu, ci dragostea”, iar „destinarea inimii omenești este 

de a iubi, prin disponibilitate, prin capacitatea de a se dărui, de a se lega”, 

generînd însuși destinul uman (Paleologu- Matta, 1994: 64). Anticipînd, 

vom spune că mintea (intelectul) cade pe plan secund sau, cel puțin, își 

schimbă rostuirea: din centru cognitiv și rațional-cugetător, ea va deveni 

tot o ancilla amoris, susținînd și alimentînd dimensiunea afectivă. Pentru 

a înlesni analiza, descrierea și interpretările, vom segmenta poemul în trei 
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mari secvențe: o primă secvență ce corespunde versurilor 1-12, a doua 

versurilor 13-26, iar cea finală restului de stihuri (27-44).  

Primul vers este reprezentativ. Avem de-a face cu niște forme ale 

frumuseții, dar nu oricare, ci foarte specific delimitate: ale femeii iubite. 

În această cheie va trebui să fie înțeleasă întreaga poezie – poetul va face 

nu elogiul Frumuseții, ci al unei frumuseți care se particularizează prin 

eros. Formele ei sînt „pipăite” în maniera în care un sculptor își 

analizează opera, și anume cu mare atenție la detalii, la orice mlădiere a 

trupului, obsesiv, pasional. În acest joc extatic de explorare a anatomiei 

feminine, viețuirea în timp pare a se comprima într-o singură clipă și se 

instalează uitarea, ceea ce ne duce cu gîndul la bine-cunoscutul catren din  

S-a dus amorul: „Prea ne pierdusem tu și eu/În al ei farmec poate,/Prea 

am uitat pe Dumnezeu,/Precum uitarăm toate‖.  

În general, „cuplul uită totul căci el se simte, printr-o autosuficiență, 

într-un univers în afara universului” (ibidem: 76). Uitarea e de fapt 

simptomul golirii minții în care nimic nu vine, sau, mai bine zis, niciun 

alt gînd în afară de cele ale iubirii nu are puterea de a se concretiza („Mult 

am mai gîndit odată și nimic nu mai gîndesc,/Nu gîndesc decît la tine, 

decît că eu te iubesc”). Dorința de contopire, de „amestecare” a suflării cu 

cea a incandescentei iubite („suflarea ta fierbinte”, „gura ta ca focul 

arde”, „arde roșia ta față”), acaparează întreg orizontul ființei, căci 

„îndrăgostitul simte o ciudată pornire irezistibilă de a-și dizolva 

individualitatea în cea a celuilalt și, invers, de a o absorbi pe cea a ființei 

iubite în individualitatea sa” (Ortega y Gasset, 1995: 30). Cu alte cuvinte, 

„desfătarea iubirii constă în a te simți poros din punct de vedere metafizic 

pentru altă individualitate, astfel încît numai în contopirea amîndurora, 

numai într-o «individualitate în doi» îți găsești satisfacția” (ibidem: 30). 

Exclusivismul aproape maniac al erosului are o explicație psihologică, 

întrucît este un fenomen al atenției. Lucrurile care îi acaparau atenția 

înainte sînt eliminate progresiv din orizontul îndrăgostitului, rămînînd 

doar ființa iubită. Reducîndu-se, lumea acestuia se concentrează, devine 

mai densă, dînd impresia unei intensități superlative. Mai mult, 

„exclusivismul atenției înzestrează obiectul favorizat cu calități 

miraculoase”, căci „tot frămîntînd cu atenția un obiect, tot concentrîndu-

se asupra lui, acesta dobîndește pentru conștiință o forță de realitate 

incomparabilă” (ibidem: 39). Realitatea unic acceptată devine realitatea 

erosului.   
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A doua secvență debutează cu mărturisirea unei neputințe a eului, 

acea imposibilitate de a afla un nume iubitei, adică de a spune cine este ea 

în esență. Acest prim vers („Tu nu vezi? Nu-ți aflu nume, un cuvînt în 

lumea-ntreagă‖) poate fi cuplat la nivel ideatic cu alte două versuri 

ulterioare care exprimă aceeași nedumerire: „Ah! ce e în tine, care-i taina 

mîndri-ți tinereți,/ (...) Cum de tu să fii aceea ce-al meu cap în mînă-l 

porți?‖. Cu alte cuvinte, ce natură are această ființă care a reușit să pună 

stăpînire pe întregul univers al eului? Întrebarea rămîne evident fără 

răspuns, căci, cel puțin în concepția romantică, alegerea persoanei iubite 

nu e în sine o decizie personală. Iubirea e un mister tumultuos, coborît de 

nicăieri. E o fatalitate „invocată și dorită cu înflăcărare”, căci 

„îndrăgostindu-ne, ne alegem fatalitatea” (Paz, 1998: 121). E un dans 

delirant al pasiunilor, o atracție irezistibilă către acel je ne sais quoi, 

„mister în care libertatea și destinarea se înlănțuie” (ibidem: 121). 

Rațiunea și discernămîntul sînt întru totul umbrite, atît în procesul 

îndrăgostirii, cît și în iubirea propriu-zisă. Iubita, acest „copil cu păr de 

aur ce mintea mi-o pierdu” (Pierdută pentru mine, zîmbind prin lume 

treci) e apariția sublimă care se ivește „cînd însuși glasul gîndurilor tace” 

(Sonet III) și care „îmbată” gîndirea (Iubind în taină), căci numai ea 

trăiește în cugetarea-i, fiind stăpînă absolută a vieții și a poiesisului (Tu 

mă privești cu marii ochi).  

Acest dulce-amar „pericol” al abolirii gîndirii a fost resimțit și în 

alte creații, fie într-o lumină pozitivă, fie într-una negativă. Pe de o parte, 

mintea se armonizează cu impulsurile afectivității, așa încît „...partea cea 

mai bună/Din inimă-mi și minte i-a ei pe totdeaună” (Pierdută pentru 

mine, zîmbind prin lume treci), „..căci în minte-i/ Și în inimă ești tu” 

(Minte și inimă). Dintr-o altă perspectivă, pentru a împiedica acest fapt, 

eul încearcă să oprească pătrunderea iubirii cu „zăvoare grele, lacăt” 

(Gelozie), căci „judecata este tot” și „totdeauna decît dragostea-i mai 

sus” (Minte și inimă). Odată ce iubirea pătrunde „a inimei cămări”, ea 

„lucește ca steaua fatală” și pe gîndurile eului (Gelozie), a căror zodie 

apune.    

Esența poeziei poate fi regăsită în partea mediană a celei de-a doua 

secvențe, „miezul” ideatic al poemului coincizînd cu acest „centru al 

centrului” formal. Cele patru versuri – „Urmăresc orice mișcare cu un 

ochi adînc, avar,/Gîndul meu să se-ncrețească pe-ncrețirea hainei 

tale,/Să rămîie-n a mea minte-adînc săpate, ca-n tipar/Și să împle cu 



FLORINA-MARIA ANDERCĂU 

80 

icoane cartea vieții-mi de amar‖ – reprezintă punctul de maximă 

densitate a sensurilor către care converg toate celelalte semnificații. Orice 

mișcare a iubitei este urmărită, la un prim nivel, de o privire lacomă, 

pătrunzătoare, profundă. Ochiul este „adînc”, adică el nu este doar o cale 

de cunoaștere orientată spre exterior, ci un mediu cu dublu sens, în 

„adîncimile” căruia proiecțiile prind contur. Imensității lumii tangibile 

trebuie să-i corespundă un mediu de reflexie pe măsură, așa încît formele 

sublimei iubite se oglindesc într-un abis al dorinței și al setei de iubire. 

Este ca și cum ea ar privi de pe marginea unei prăpăstii, căutîndu-și în 

negurile străfundurilor imaginea reflectată. Dar acest abis este unul 

„avar”, setos, gata în orice moment să o absoarbă. E un joc căderii și 

prinderii, între concavitatea (înțeleasă drept gol ce își așteaptă doritor 

„umplerea”) eului îndrăgostit și formele, reliefurile, convexitățile 

frumuseții iubite. Îmbrățișarea ființială ultimă între acești doi poli ce se 

atrag și se completează reciproc este dezideratul absolut al contopirii 

erotice în cazul de față. 

Odată trecută „puntea” privirii, care, în concepția lui Platon 

(Timaios), este modul în care „acel foc domol care încălzește corpul 

omenesc iese afară prin ochi într-un șuvoi dens de lumină” (Arnheim, 

2011: 52) pentru a crea o legătură tangibilă între privitor și obiectul privit, 

care la rîndul lui emană impulsuri luminoase, imaginile ajung în creier. 

Gîndul, atenția care s-a „încrețit” pe încrețiturile hainei, memorîndu-i 

unduirea, „sapă” adînc în minte icoanele frumuseții. Pecetluirea, 

întipărirea lor în „cartea vieții(-mi) de amar” e menită să le sustragă 

efectului dizolvant al uitării și, în același timp, are rolul de a edulcora 

amărăciunea inerentă a vieții. Această aviditate pentru iubire și frumusețe 

intuiește funcțiile lor de transcendere- transcendența erotică este „rația 

noastră de paradis” (Paz, 1998: 27) de care ne bucurăm hic et nunc („Dar 

astăzi poetul cu inima-n ceruri,/Răpit d-a ta voce în rai de misteruri”, La 

o artistă), de mîngîiere („...glasul tău, izvor de mîngaiere”, Vorbește-

ncet), de dobîndire a fericirii, căci „dorinţa de frumuseţe, proprie 

dragostei, este şi dorinţa de fericire; nu o fericire instantanee şi pieritoare, 

ci una perenă” (ibidem: 42): „urmati inimelor voastre:/Numai inima-i 

izvorul fericirii vieții noastre” (Minte și inimă).  

Ultima secvență poetică pune semnul egalității între dragoste și 

viață: „Căci iubirea mea și viața-mi nu sînt lucruri osebite,/Ci ca sîngele 

cu pieptul astfel ele-s înfrățite”. Precum circulația sîngelui pune în 
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mișcare toracele, imprimîndu-i un ritm, tot astfel și pulsația iubirii dă 

vitalitate existenței. Mai mult, cum „fără sînge nu-i viață”, tot așa eul nu 

se concepe fără amor, iubirea fiind înțeleasă drept un element vital, 

definitoriu, indispensabil. Eul îndrăgostit nu mai dorește nimic, nici pe 

sine, nici lume, căci „toate-s pleavă”, deșertăciune, în afara iubitei. De 

fapt, „lumea nici nu există pentru îndrăgostit. Iubita a dizlocat-o și i-a luat 

locul” (Ortega y Gasset, 1995: 40). În pierderea și refuzul sinelui, iubita 

ajunge „nervul” vieții, vederii, auzului eului, devine „organul” receptării 

senzoriale, adică al legăturii cu lumea exterioară: „cînd celălalt concordă 

(în sentimente), survine o perioadă de «unire» transfuzivă, în care fiecare 

își transferă în celălalt rădăcinile propriei ființe și trăiește- gîndește, 

dorește, acționează, nu din el însuși, ci din celălalt” (ibidem: 50). Eul nu 

mai simte nevoia niciunei comunicări cu universul exterior, lipsit de sens, 

de coerență, de frumusețe („De nu ești, lumina lunei s-a-nnegrit și e 

bolnavă”). Pare că și-a retezat toate „tentaculele” senzoriale cu care ar 

putea purcede spre lume și toate „antenele” cu care ar putea recepta 

impulsurile vieții exterioare. S-a retras în sine, căci în sine sălășluiește 

frumoasa iubită. Cei doi fiind una, mai există căi spre exterior prin ființa 

ei. Ea reprezintă viața însăși, deci absența iubitei echivalează cu moartea, 

și nu cu orice moarte, ci cu înveninarea, agonică și cumplită stingere, acea 

rupere „fibră cu fibră” a inimii în „nemărginire de dureri” (Sărmanul 

Dionis). Fuga de iubire e auto-distrugere, supliciu, sinucidere: „De-mi 

urăsc suflarea-n mine, de doresc ca tot să piară,/De doresc să mor un 

secol atunci fug de tine-o oară”. Îmbrățișarea dulce a iubirii e adictivă: 

„Sărutarea gurii tale e ca fagurul de miere,/Cu cît gura mea se-nfruptă 

cu atît mai mult o cere”. Iubirea se autopontențează într-o buclă infinită, 

așa cum afirma José Ortega y Gasset: ea „se hrănește continuu, se 

pătrunde de cauza și rațiunea dragostei contemplînd în chip real sau 

imaginar farmecele ființei iubite. Trăiește sub formă de neîncetată 

confirmare” (ibidem: 68).  

În privilegiata „stare de grație” creată de iubire, asemănătoare 

extazului mistic, dar și hipnozei, mintea se golește de conținutul ei 

obișnuit, așa cum am mai precizat anterior, renunțînd la „veninoasa beție 

a gîndirii”. Iată, nu doar inima are beția ei, ci și gîndirea poate intoxica 

ființa. Mintea e un „advocatus diaboli, care e silit de voință să 

argumenteze toate celea‖, „sclav silit la șireție și sofisme” (Cezara). 

Cînd mintea cade pe plan secund, umbrită de sentiment, ea devine sediu 
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al proiecțiilor iconice ale ființei iubite eternizate: „Zadarnic șterge 

vremea a gîndurilor urme!/În minte-mi ești săpată ca-n marmura cea 

rece,/Uitarea mînă-n noapte a visurilor turme/Și toate trec ca vîntul, dar 

chipul tău nu trece” (Zadarnic șterge vremea). În consecință, eul se simte 

ca trăind „leneș ca o plantă”. Extatica și paralizanta indolență a cugetului 

îi dă impresia regresiunii pe treptele viețuirii către regnul vegetal. Însă 

acest „declin” existențial nu trebuie înțeles în sens negativ. Dacă iubita a 

fost „floare pe mare”, iubitul poate fi planta celorlalte „adîncimi” din 

lirica eminesciană în care el se cufundă adesea- floarea cerului stelos. 

Eliberat de obezile gîndirii, sufletul poate trăi plenar bucuria iubirii, 

concentrîndu-se exclusiv asupra iubitei. 

Această obsesie, dublată de starea anormală minții, apropie iubirea 

de o dulce nebunie. Acesta este și efectul de ansamblu al poemului – un 

fior de alienare mintală străbate ca o boare arzîndă poezia de la început la 

final. Între „golirea” minții și pierderea sau întunecarea ei e o limită 

fragilă, ușor de traversat. Sau poate că ele sînt doar fețe diferite ale 

aceleiași trăiri. De aceea, iubirea și nebunia merg adeseori alături în ochii 

celor din jur. Eul eminescian e nu de puține ori „nebun de-amor” (Aveam 

o muză), pentru că „în a ta privire eu mințile îmi pierz” (Codru și salon), 

dar își asumă pe de-a-ntregul acest fapt: „îmi iubesc turbarea, căci te 

iubesc pe tine” (Pierdută pentru mine, zîmbind prin lume treci). 

Pentru „copilul nefericitei secte/Cuprins de-adînca sete a formelor 

perfecte”, iubirea, această sărbătoare a ființei, vine ca o minunată și 

inseparabilă încununare a contemplării frumuseții, căci „un corp frumos 

și neted te face să iubești”(Icoană și privaz). Cu toate „pericolele” ei 

inerente (umbrirea gîndirii, lipsa de interes pentru orice altceva în afară 

de persoana iubită, uitarea vieții care nu stă sub zodia iubirii, suferința 

dulce a absenței, pasiuni răvășitoare), dragostea este ilustrată în această 

primă etapă a creației eminesciene ca un fenomen pozitiv, întregitor, care 

merită orice risc. Ea e mai presus de judecată, de hotărîre, de jurămînt, 

căci „acestea nu-s nimica contra gingașei iubiri” (Minte și inimă). Și în 

sfera erosului, geniul eminescian se remarcă prin modul în care „a găsit 

cuvîntul ce ne comunică emoția lui cu o intensitate și o puritate de timbru 

neegalate” (Del Conte, 1990: 204). 

Drumul de la formele palpabile la icoanele păstrate cu sfințenie în 

memorie e unul sinuos și deconcertant, tulburător în intensitatea și în 

misterul lui. De la privire, atingere, trăire, la sublimarea lor iconică, 
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sufletul îndrăgostit rătăcește adesea, orbit de fulgerătoarea experiență a 

erosului, dar conștientizează necesitatea salvării frumuseții iubirii prin 

memorie. Să nu uităm însă că mintea în care Ea, această „icoană de 

lumină” (Singurătate) a încremenit frumoasă (Zadarnic șterge vremea) e 

a unui Poet, pentru care trăirea este izvor poetic, iar iubita poate fi muză: 

„Căci numai tu trăiești în cugetare-mi./A ta-i viața mea, al tău 

poemul,/Cum le inspiri tu poți să le și sfaremi” (Tu mă privești cu marii 

ochi). Ea este nu numai stăpîna minții, dar și a zămislirilor ei poetice. 

Chiar dacă farmecul ei copleșește și paralizează adesea condeiul („Te-am 

îngropat în suflet și totuși slabii crieri/Nu pot să te ajungă în versuri și 

descrieri” – Icoană și privaz), iubita va ajunge catalizatorul poiesisului, 

iar icoana ei, temă poetică. Poezia devine un dans al icoanelor frumuseții 

ei, care, legîndu-se, generează stihurile: „Şi-nnodam a mele versuri/Cu 

icoane de lumină‖ (Cum cîntam odinioară). 

Cînd formele pălesc răpite de împrejurări, icoana veșnic întipărită în 

minte rămîne: „Şi singură icoana-ţi în veci în minte-mi vine‖ (În ochii 

mei nimica de azi nu are preț). Iar în cazul în care pecetea întipărită în 

„aluatul de ceară imprimabil” (Ricœur, 2001: 23) s-ar estompa în vreun 

mod, cuprinderea ei în cuvînt are rol izbăvitor, întrucît scrisul este „leacul 

uitării și, deopotrivă, al neștiinţei” (Platon, 2011:126). Avînd în vedere 

„ambiguitatea insurmontabilă a lui pharmakon” (Ricœur, 2001: 171), 

vom spune totuși că în cazul „scrierii” iubirii din prima etapă de creație 

eminesciană predomină dimensiunea așa-zis „lecuitoare”, salvatoare, a sa. 

Icoana unei iubite care oricum e „venin și farmec” este eternizată tot 

printr-un procedeu ambivalent, totuși, mai mult leac decît otravă. Ulterior, 

cînd chipul va deveni de lut, iar dulceața lui exclusiv înveninată, scrisul 

va deveni o modalitate de părăsire graduală a imaginilor iubitei, de 

încremenire a suferinței în cuvînt, de catharsis și de redempțiune prin 

uitare.  

Icoana iubitei ia forma poeziei și poezia ia forma icoanei iubitei. 

Atracția magnetică dintre acest tip de conținut și forma în care este turnat 

are o posibilă explicație: erotismul este o „poetică trupească”, iar poezia 

este o „erotică verbală” (Paz, 1998: 11).  În ambele cazuri avem de-a face 

cu o transfigurare imaginativă a două realități elementare care se 

metaforizează (sexualitatea și limbajul). Atît poezia, cît și erotismul „se 

nasc din simţuri, dar nu se şi termină cu ele. În desfăşurarea lor, 

inventează configuraţii imaginare – poeme şi ceremonii” (ibidem: 16). 
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Dragostea, înțeleasă drept flacăra cuprinzătoare a erotismului, este „viața 

plenară unită cu sine însăși”, „descoperirea unității vieții” (ibidem: 137), 

așa că plutește biruitoare deasupra poemului. Iubitul-poet însetat de viață 

iubește și creează, creează și iubește, ieșind doritor din sine și întorcîndu-

se în sine încuvîntat. Chiar dacă iubirea propriu-zisă nu poate salva cuplul 

din ghearele morții, transpunerea lui poetică realizează acest lucru. 

Dragostea, această mare taină ce rodește „fructe intangibile” (ibidem: 36) 

la nivel ontologic, se materializează și se înveșnicește în îmbrățișarea 

tandră a logosului creator, așa încît dobîndește privilegiul transistoric de a 

fi deopotrivă trăită și retrăită ad infinitum prin lectură.   

Așa cum remarca Octavio Paz, „ceea ce ne-au spus poeţii, 

dramaturgii şi romancierii despre dragoste nu este mai puţin preţios şi 

profund decît meditaţiile filozofilor” (ibidem: 46). Ce ne spune 

Eminescu? Unul dintre răspunsuri ar putea fi acela că persoana iubită 

sălășluiește zămislitoare în minte și inimă, fiind în același timp „terra 

incognita și casă părintească” (ibidem: 136), către care iubitul călătorește 

spiritual. Formele iubite umplu de icoane frumoase un orizont poetic, 

într-un fermecător joc al trăirii ce gravitează în jurul Ei. În fața acestui 

frumos idol de gînd și simțire, înălțat pe soclul aducerilor-aminte, eul se 

prosternează cu evlavia celui pe al cărui altar se mistuie miracolul iubirii: 

„De chipul tău viața mea e plină/Pot fi minuni ca tine nu-i niciuna‖ 

(Vorbește-ncet). 
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Forms and images  
 

Abstract  
In this thesis on form (morphē) and image (eikōn) I analysed the 

way in which these two concepts function in Eminescu’s poetry. The main 

focus was on a specific piece of writing – A frumusetii tale forme – which 

illustrates Eminescu’s view on love, its shapes and sizes, and- primarily- 

its beauty. For the poet, love is beautiful, and beauty is loved. He is 

amazed by their power and by the manner in which they affect him. The 

soul and the mind are charmed, hypnotized, chained. He loses himself in 

love’s arms, forgetting about the world. The loved one becomes his 

universe, and her shapes-lovely contours with which he decorates his 

―book of life‖. She and her love sweeten his bitter destiny. Consequently, 

he memorizes all her forms and transforms them in images. But these 

images will become poetic images, as this case is one of a poetic soul. 

The entire poem is a dance of love and shapes that metamorphose into a 

beautifully poetic game. 

 

Key-words: beauty, form, image,  love, romantic poetry.  
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I. Negoițescu şi provocările eminescologiei 

Pentru a putea evidenţia felul în care se configurează imaginarul 

plutonic eminescian în viziunea lui I. Negoiţescu, am considerat necesară 

o incursiune în definirea conceptului de „imaginar”. Gilbert Durand, în 

Structurile antropologice ale imaginarului, subliniază faptul că acest 

concept cunoaşte două accepţiuni. Prima face trimitere la o abordare 

clasică, imaginarul fiind definit ca „modul primitiv al cunoaşterii 

ştiinţifice şi al existenţei în funcţie de semn” (Durand, 1998: 28-29); 

văzut dintr-o perspectivă modernă, imaginarul apare ca „marele 

dominator fundamental la care vin să se ralieze toate procedurile gîndirii 

umane” (Ibidem: 17); acum, el nu mai este privit ca mod de cunoaştere 

subordonat individului, ci ca efort de cunoaştere alimentat din „marele 

semantism al imaginarului” (Ibidem: 29); cel din urmă guvernează 

gîndirea raţională. Imaginarul romantic va pune accent pe individualitatea 

care se află într-o permanentă căutare a revelaţiei. 

Pornind de la analiza studiului lui I. Negoiţescu intitulat Poezia lui 

Eminescu, prezenta lucrare îşi propune să ilustreze demersul interpretativ 

al exegetului, evidenţiind descifrarea sensurilor lirismului eminescian pur, 

a viziunilor ce se nasc din această sensibilitate. Postumele dobîndesc o 

importanţă aparte, întrucît ele revelează sunetul originar al poeziei 

eminesciene; I. Negoiţescu surprinde un Eminescu plutonic, profund. Prin 

studiul său, criticul propune un alt mod de raportare la opera eminesciană, 

prin punerea în evidenţă a zonelor abisale, ce contribuie la configurarea 

imaginarul vizionar. Poezia lui Eminescu se dovedeşte a fi o încercare de 

reconstituire a nivelului plutonic (abisal) al cosmologiei eminesciene. 

Prin metoda critică aplicată analizei operei eminesciene, I. Negoiţescu 

provoacă eminescologia la un act de înnoire. 

Studiul pe care i-l dedică I. Negoiţescu lui Eminescu a fost scris în 

1953 şi publicat în 1967; acesta avea să impună criticii o nouă abordare, o 

nouă viziune în ceea ce priveşte grila de judecată critică. Poezia lui 

Eminescu este un reper al criticii literare postbelice, în care I. Negoiţescu 

abordează lirismul eminescian dintr-o perspectivă euphorionică; 
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„Euphorion e un simbol bogat şi cerchist. El simbolizează tot ce e nou pe 

plan spiritual «Poezie în sine», fără timp, loc şi persoană” (Negoiţescu, 

Stanca, 1978: 32); aceasta este viziunea pe care exegetul o are asupra 

poeziei şi, implicit, asupra literaturii, fapt care va face posibilă o lectură 

inversă, preocupată de lirismul pur, care se află în afara axei cronologice, 

căci el derivă din teoria despre puritatea absolută a esteticului. Referitor 

la perspectiva influenţei inverse, Ion Vartic, unul dintre exegeţii operei lui 

I. Negoiţescu, în prefaţa la Straja dragonilor, subliniază faptul că „În 

planul sintezei sale, I. Negoiţescu observă însă că, de-a lungul 

metamorfozei ei, cultura noastră revelează unele «dureroase goluri 

istorice»” (Vartic, 2017: 11-36). De asemenea, metoda citirii operei (din 

prezent spre origini) este surprinsă şi de Marian Victor Buciu, într-un 

studiu recent, subliniind predilecţia lui I. Negoiţescu pentru lectura 

inversă; astfel, „partea antumă a scrisului poetic este obiect şi totodată 

instrument în lectura de ansamblu” (Buciu, 2017: 208-209). 

Prin acest studiu, exegetul propune alte perspective decît cele 

oferite de Titu Maiorescu şi de G. Călinescu. Trebuie avut în vedere 

contextul în care opera critică a fost scrisă şi anume plasarea ei într-o 

epocă a compromisurilor, în care răsturnarea valorilor era tot mai 

evidentă. În plin comunism, I. Negoiţescu este hotărît să nu admită niciun 

compromis intelectual. Tocmai din acest unghi de vedere, discursul său 

apare cu totul diferit față de al altor critici. În contextul unei mari confuzii 

a valorilor, I. Negoiţescu îşi şochează contemporanii, impunînd, cu 

vehemenţă, criteriul estetic, aplicînd o grilă de lectură pur estetică. 

Lirismul pur la care aderă exegetul îşi găseşte sprijinul în teoria despre 

puritatea absolută a esteticului, o teorie ce are ca punct nodal viziunea 

morală a criteriului mai sus menţionat. Schiller joacă un rol definitoriu, 

întrucît scrierile sale sînt impregnate de estetismul moral; tragicul (în 

calitate de categorie estetică, la Negoiţescu) se manifestă doar acolo unde 

există morală. 

I. Negoiţescu evidenţiază, în studiul său, dihotomia clară a 

valorilor, deci o răsturnare a raportului valoric dintre antume şi postume, 

acordînd o importanţă aparte postumelor, considerîndu-le superioare; 

exegetul subliniază „sentimentul geologic”, mărturisind că postumele 

surprind un lirism al adîncimilor, al profunzimilor, un lirism ce avea să îşi 

tragă seva din „focul originar, acea parte ce corespunde în general 

laboratorului şi care, tot aşa ca – în geologie – roca născută din focul 
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subteran, vine mai din atînc, de unde se frămîntă văpăile obscure” 

(Negoiţescu, 1970: 21). Dimensiunea plutonică izvorăşte din stratul cel 

mai adînc (şi cel mai obscur) al fiinţei. Magia şi mitul, vîrsta de aur, dorul 

imensităţilor elementare, decorul halucinant-mirific etc. sînt doar cîteva 

elemene care vin să configureze universul plutonic. În viziunea lui 

Negoiţescu, postumele sînt mai apropiate, prin însăşi profunzimea lor, de 

marele romantism european, în special de romantismul german. Dacă 

romanticii europeni au pornit de la abstracţiune înspre viziune, iată că 

Eminescu (cel plutonic) a scris dinspre viziune înspre abstracţiune. 

Aşadar, exegetul pune sub lumina reflectorului postumele eminesciene, 

care au rolul de a revela recuperarea vizionarismului originar, ele 

constituind partea cea mai consistentă a operei sale.  

Insolitul studiului constă în transferarea antinomiei pe care o 

identifică G. Călinescu, ducînd-o într-un plan al adîncimii, acest aspect 

concretizîndu-se într-un areal al „geologiei estetice” (Ibidem: 21). Aşadar, 

se observă o nouă viziune asupra configurării imaginarului eminescian 

vizionar. Conform lui I. Negoiţescu, analiza universului plutonian are ca 

fundament rezonanţele existenţiale, dar şi cele vizionare. Conform 

criticului, ,,faţa lui Eminescu e dublă: priveşte o dată spre noaptea 

comună, a vegherii, a naturii şi umanităţii, iar altă dată spre noaptea fără 

început a visului, a vîrstelor eterne şi a geniilor romantice” (Ibidem: 20-

21). Dihotomia dintre faţeta neptunică şi cea plutonică a configurării 

imaginarului eminescian devin principalele instrumente ale grilei de 

lectură pe care I. Negoiţescu le propune în studiul său. 

În spaţiul liricii eminesciene, I. Negoiţescu este primul care 

îndrăzneşte să contureze forţa ideilor poetice văzute în deplinătatea lor 

materială. Criteriul de valoare impus de exeget este un criteriu strict 

estetic, deci el are menirea de a surprinde lirismul în esenţa sa. Într-o altă 

ordine de idei, postumele eminesciene îşi au originea în plînsul cosmic al 

Demiurgului („De plînge Demiurgos doar el aude plînsu-şi”), vers-cheie 

ce constituie punctul nodal al întregii demonstraţii, întrucît exegetul 

surprinde eminescianismul ca atitudine în faţa existenţei. Acest plîns 

genuin al haosului este o recunoaştere a propriei dureri, a propriei 

singurătăți a Demiurgului.  

Cele două concepte, „neptunicul” şi „plutonicul”, contribuie la 

redefinirea liricii eminesciane, descoperind zonele abisale ale 
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imaginarului vizionar. Exegetul împrumută, probabil, aceşti termeni de la 

vechii greci, însă ei nu sînt impregnaţi de valenţele mitologice.  

Studiul consacrat lui Eminescu îi angajază criticului întreaga fiinţă, 

aşa cum el însuşi îi mărturiseşte lui Radu Stanca: „Cu mari sacrificii 

fizice (lucrînd la «cea mai înaltă tensiune» suferind, epuizîndu-mă după 

3-4 ore de scris sau corectare, am terminat alaltăieri Eminescu II” 

(Negoiţescu, Stanca, 1978: 306).  

Aşadar, în creaţia eminesciană, I. Negoiţescu identifică două faţete 

ale imaginarului, o faţă neptunică şi o alta plutonică: „Eminescu prinde 

figură din această faţă cu două profiluri: unul neptunic, născut din spuma 

amară şi din ape tînjind spre orizonturile lumii, celălalt plutonic, învăpăiat 

de focul originar” (Negoiţescu, 1970: 21). Astfel, partea „neptunică” ar 

corespunde antumelor şi îşi are originea în „straturile mai tangibile ale 

spiritului: e poezia formelor legale ale naturii, în care omul şi conştiinţa 

sa morală şi-au aflat clima de bucurii şi dureri” (Ibidem: 21), iar partea 

„plutonică” ar corespunde postumelor, avînd o natură „enigmatică şi 

profundă” (Ibidem: 21), ce rezidă în acel dor al „imensităţilor elementare” 

(Ibidem: 21), dor care transcede „umbra tragică peste un tărîm de 

palori”(Ibidem: 21-22).  

Cheia de boltă a analizei constă, prin urmare, în valorificarea 

postumelor eminesciene. I. Negoiţescu subliniază această dihotomie, între 

„neptunic” şi „plutonic”, tocmai pentru a reliefa un alt nivel de conştiinţă 

estetică, deci alte valori de configurare a imaginarului eminescian. 

Edificator în acest sens este plînsul lăuntric al Cosmosului, din care se 

desprind figuri emblematice, precum Orfeu, Odin, figura Poetului, cea a 

Călugărului şi cea a Monarhului, figuri care păstrează în adîncurile 

gîndirii singurătatea Demiurgului, ei trăind în eternitate, în „jalea ei 

infinită” (Ibidem: 67). Ceea ce surprinde I. Negoiţescu este intuiţia lui 

Eminescu a „substratului unanim al morţii” (Ibidem: 67), intuiţie care se 

dovedeşte a fi mult mai aproape de originar decît influenţele 

schopenhaueriene, „şi care de abia ea le explică” (Ibidem: 67). Prin 

evidenţierea figurii Poetului, a Călugărului şi a Monarhului, exegetul 

pune în lumină arhetipurile care stau la baza mitologiei poetice 

eminesciene. Toate aceste figuri se contopesc, devenind o figură mitică, 

găsindu-şi punctele comune în miezul haosului originar.  

Un alt exemplu revelator, care conturează imaginarul plutonic 

eminescian, face trimitere la prezenţa obsesivă a acvaticului, surprins sub 
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diversele lui forme. Eminescu este stăpînit, încă de la bun început, de un 

simţ acut al primordialului, iar elementul acvatic este cel care capătă, în 

creaţia eminesciană, valenţe polimorfe. Imaginile poetice create ajung să 

depăşească dimensiunile „unei poetici a apei, înspre amplitudinea unei 

ontologii poetice, implicînd toate coordonatele ei definitorii” (Cifor, 

2007: 29). Fie că sînt mări, fluvii care au o „lucire sacră” (Negoiţescu, 

1970: 81), oceane, lacuri, izvoare, toate aceste elemente, ce configurează 

nivelul plutonic al postumelor eminesciene, se află sub semnul mitului, 

lumea luînd forma „răcorilor abisale” (Ibidem: 81). Edificatoare sînt 

versurile din Memento mori, ce focalizează imaginea palatelor care se 

înalţă sub ape, alături de pomii care sînt în floare, iar sălile palatului sînt 

scăldate de razele de lumină; plutind, „copilele albe” iau conturul unor 

flori „vergine”: „Şi în fundul mării aspre, de safir mîndre palate/Ridic 

bolţile lor splendizi, şi-a lor hale luminate,/Stele de-aur ard în facle, pomi 

în floare se înşir;/Şi prin aerul cel moale, cald şi clar, prin dulci 

lumine/Vezi plutind copile albe ca şi florile vergine,/Îmbrăcate-n haine-

albastre, blonde, ca-auritul fir”. Astfel, forţa de preschimbare a lumii 

acvatice se realizează prin intermediul magiei.  

Vizionarismul magic, ce poartă amprenta somnului, este evidenţiat 

în Strigoii. Odată cu acest poem, Negoiţescu surprinde, în interpretarea 

sa, o „viziune în sens interzis, al ne-lumii, al spiritului” (Ibidem: 62), 

reliefînd versurile pe care le consideră emblematice şi care sînt 

impregnate de „monotonia blîndă aducătoare de somn” (Ibidem: 62), ca în 

versul „Părea că-n somn un înger ar trece prin infern…”, surprinzînd 

beţia somnului, deci, în accepţiunea criticului, „infernul purităţii” 

(Ibidem: 62), precum şi în „Un cînt frumos şi dulce adormitor sunînd”, 

care evocă „ecoul somnolarităţii” (Ibidem: 62) din străfundurile plutonice. 

Expunerea arbitrară a două versuri extrase din Strigoii evidenţiază faptul 

că nu doar magia, ci şi somnul devin, în acest poem, invocaţii ale morţii. 

Aşadar, I. Negoiţescu reliefează valenţele conturate estetic şi care susţin, 

de fapt, întreaga pledoarie pentru vizionarismul magic, specific 

configurării feţei plutonice a universului poetic eminescian. 

Studiul exegetului se dovedeşte insolit şi la nivelul expresivităţii, 

întrucît cele două concepte „critice”, („neptunic” şi „plutonic”), nu vor 

putea nicicînd să expună, într-un mod obiectiv, substraturile lirismului 

eminescian. Cu alte cuvinte, cei doi termeni pot fie să o sugereze, fie să 

pună în lumină aceste substraturi. Edificator este versul „Înger cu aripi 
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albe, ca marmura de pal”, din Povestea magului călător în stele, ce 

reliefează forma îngerului care devine un simbol al unui moment de 

inspiraţie. Exegetul interpretează acest vers punînd în evidenţă lecturile 

sale individuale, în cazul de faţă, el amintindu-l pe Paracelsus, cu textul 

Liber de nymphis. Multe dintre poeziile pe care criticul le expune în 

studiul său sînt însoţite adesea de comentarii, care au ca punct de reper 

lecturile sale personale, deci ele se configurează în baza unor idei ce 

conţin un puternic substrat filosofic. Ceea ce se desprinde din acest unghi 

este dorinţa criticului de a restitui, de fapt, semnificaţiile ascunse ale 

creaţiei eminesciene. Maniera în care exegetul interpretează textele 

eminesciene este, deopotrivă, un element de noutate. Enunțurile sînt 

însoţite de explicaţii, configurate ca note personale. În acest sens, I. 

Negoiţescu recurge la cîteva expresii de legătură, precum „se oglindeşte 

în”, „aduce aminte de”, „sugerează că”, „trimite la”.  

Imaginarul plutonic eminescian, aşa cum este el evidenţiat în 

studiul lui I. Negoiţescu, este dominat de mit, mai ales în prima parte a 

demersului critic. Caracteristicile acestui univers plutonic sînt „feeria, 

gigantismul, somnolaritatea, melancolia cosmică” (Ibidem: 136). Toată 

somptuozitatea elementelor se află în legătură directă cu voluptăţile 

„vizionare ale lui Eminescu” (Ibidem: 136). Spre exemplu, într-un univers 

poetic în care domină somnul şi magia, mîntuirea nu este surprinsă în 

sensul ei propriu, în sensul ei creştin, ci, din contră, aceasta este văzută ca 

o mîntuire estetică. Cu alte cuvinte, versul cheie de la început, „De plînge 

Demiurgos doar el aude plînsu-şi”, evidenţiază, desigur, plînsul în sine al 

Demiurgului, însă, odată cu evidențierea somnolenței cosmice, prin 

„haosul somnului în sine” (Ibidem: 146), se ajunge la o moarte care se 

scufundă în sine şi care va da „amarul ton al plîngerii” (Ibidem: 146). În 

cea de-a doua parte a studiului, I. Negoiţescu subliniază importanţa 

lirismului german asupra creației eminesciene. Poezia lui Eichendorff este 

grăitoare, întrucît este înţesată de mări înspumate, de rîuri în a căror apă 

se oglindesc castelele de basm, precum şi de cîntecele pline de vrajă. Tot 

acest farmec al naturii se cufundă într-o linişte permanentizată, pe care 

natura o trezeşte în suflet „la sunetul de corn reînvie zeităţile antice: 

Aurora, Venus, Diana” (Ibidem: 158). Din lirica lui Eichendorff pare să ia 

naştere creaţia eminesciană Diana, fiind surprinse aici elementele naturii 

care o reînvie pe zeiţă. Apele care tremură sub lună creează un joc de 
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oglinzi, „singurătatea izvorului şi şoptirea frunzelor, agitaţia elementelor 

reînviind pe zeiţa plăcerilor ucigaşe” (Ibidem: 159). 

I. Negoiţescu, prin amplul studiu pe care i-l consacră lui Eminescu, 

ținteşte către o revizuire valorică a postumelor eminesciene, impunînd 

criteriul estetic în analiză. În acest sens, exegetul configurează şi 

articulează, într-o nouă cheie interpretativă, imaginarul plutonic 

eminescian. Structura universului imaginar are la bază dihotomia dintre 

„neptunic” şi „plutonic”. Aşadar, postumele eminesciene configurează un 

imaginar plutonic, iar menirea lor este de a revela recuperarea 

vizionarismului originar.  

Finalmente, exegetul surprinde zona plutonică a imaginarului 

eminescian, evidenţiind viziunea pură a ideilor poetice, precum şi 

substraturile lirismului pur eminescian. Cu alte cuvinte, postumele 

eminesciene se cufundă în primordialitatea ideilor poetice. Textul 

eminescian relevă un tragism care se consumă, de fapt, pe sine. Pe 

marginea acestei combustii poetice, I. Negoiţescu este primul exeget 

important care impune criticii ideea de abisalitate a lirismului eminescian.  
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I. Negoiţescu and the challenges of Eminescology 
 

Abstract  
Starting from the analysis of I. Negoiţescuʼs study entitled 

Eminescuʼs Poetry, this paper aims to illustrate the interpretive approach 

of the exegete, to decipher the nuances of the meanings of pure 

Eminescian lyricism and unravel the visions that arise from this 

sensibility. The posthumous oeuvre acquires a special importance, as they 

reveal the original musicality of Eminescuʼs poetry; I. Negoiţescu 

captures a deep, plutonic Eminescu. Through his study, the critic 

proposes another way of reporting to the Eminescian opera, by 

highlighting the abysmal areas, which contribute to the configuration of 

the visionary imaginary. Eminescuʼs poetry turns out to be an attempt to 

reconstruct the plutonic level of Eminescuʼs cosmology. Through the 

critical method applied to the analysis of the Eminescuʼs work, I. 

Negoiţescu challenges the Eminescology to an act of renewal. In the 

space of Eminescuʼs lyricism, I. Negoiţescu is the first to dare to shape 

the force of poetic ideas seen in their material fullness. The value 

criterion imposed by the exegete is strictly aesthetic, so it is meant to 

capture the lyricism in its essence. 

Therefore, the Eminescian posthumous oeuvre forms a plutonic 

imaginary, and their purpose is to reveal the recovery of the original 

visionarism. 

Key-words: I. Negoiţescu, the challenges of Eminescology, the act 

of renewal, the plutonic facet, the aesthetic criterion. 

 



 

ALEXANDRA OLTEANU 

Masterat I, Iași 

Geniu Pustiu - Presiunea tradiției și reabilitarea modelului 

melodramatic în narațiunea istorică 

Chestiunea vocației de romancier se prezintă drept una destul de 

întortocheată, chiar și atunci cînd nu i se opune chemarea politicului. 

Aspirațiile de prozator și de dramaturg ale lui Mihai Eminescu au fost 

umbrite de creația sa poetică, latură despre care se consideră că îi reflectă 

cel mai fidel personalitatea romantică. Totuși, exegeza nu poate ignora 

valoarea literară a acestor segmente periferice, din care se pot extrage 

detalii însemnate despre particularitățile fenomenului literar românesc. 

Cu toate acestea, diagrama pionieratului romanesc nu poate face 

abstracție de tot acest segment al operei poetului, de proză, și, implicit, de 

fragmentul de roman eminescian Geniu pustiu, asupra căruia o întreagă 

tradiție critică s-a precipitat să se pronunțe, și nu în repetate rînduri 

favorabil. Chiar dacă această piesă a laboratorului prezintă numeroase 

inconsistențe și inconsecvențe corozive pentru logica universului ficțional 

și în ciuda presupuselor sale calități de creație încheiată, ea ilustrează o 

verigă importantă din evoluția romanului istoric românesc, cu toate că 

este bănuită de a fi fost trecută sub tăcere de însuși autorul său, 

nemulțumit de rezultatele străduințelor sale și avid de a se dedica altor 

proiecte, precum elaborarea Sărmanului Dionis
1
. Conștiinta teoretică 

solidă a lui Eminescu, dublată de întreaga sa activitate culturală și de 

lecturile extensive, amprentează acest fragment de roman, ieșind la iveală 

prin suficiente mostre de metatextualitate și autoreferențialitate, rezultînd 

                                                 
1
 În Istoria critică a literaturii române, Nicolae Manolescu se alătură corului de 

exegeți care consideră proza eminesciană drept „supra-apreciată‖, minimalizînd 

importanța pe care poetul ar fi acordat-o proiectului său romanesc odată finalizat și 

subliniind eventuala conștiință a inactualității acestei piese, care l-ar fi încercat pe 

autorul său: „Ar fi de știut de ce n-a considerat Eminescu potrivit să expedieze Geniu 

pustiu la Familia, cum îi promisese lui Iosif Vulcan. În fond, romanul pare încheiat. O 

explicație ar fi că autorului nu i-a mai plăcut ce a scris. În capul lui se înghesuiau acum 

alte proiecte, mai ambițioase și mai puțin tributare pașoptismului înflăcărat” 

(Manolescu, 2008: 398). 
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într-un produs literar dacă nu egal poeziei sub aspect valoric, cel puțin 

demn de a fi așezat în tiparele unei tradiții întrucît respectă stereotipiile și 

tendințele prozei momentului său. 

Arhitectura narativă creată în romanul eminescian surprinde acest 

conformism față de presiunea tradiției romanului popular, colorat de 

spectrul romantic și de cel melodramatic. Arta romanescă a secolului al 

XIX-lea, așa cum se afirmă ea în spațiul românesc, restaurează o viziune 

ce apelează la aerul de improvizație tensionată care speculează din plin 

efectele situațiilor senzaționale. Totodată, a atribui romanului un statut 

poetic echivalează opțiunile estetice familiare ale autorilor români de a 

integra realitatea în resursele care determină ficțiunea dintr-o anumită 

epocă. Existența unei anumite transparențe a limbajului romanesc 

imprimă amplitudinea pe care o capătă exploatarea filosofic-ideologică a 

situațiilor exteriorizate în meditații. Romanul, această specie hibridă care 

s-a impus cu consecvență în mediul cultural autohton, se naște dintr-o 

străduință literară compensatoare și printr-o ordonare specifică a 

întîmplărilor care, fără a elimina programatic hazardul, exprimă voința de 

a impune idei progresiste, legitimînd aspirațiile culturale, sociale, 

ideologice și politice ale momentului. A recompune vizionar înlănțuirea 

cauzală a faptelor și evenimentelor conduce la descoperirea unor 

procedee specifice romanelor sociale și istorice de început de drum. Ca 

exponent al primei vîrste a romanului românesc, Eminescu nu reconsideră 

sfidător moda consolidată de tradiția romantic-melodramatică, ci tinde să 

găsească o cale de a o adecva gustului și expectanțelor fondului cultural 

românesc și gustului public. Romanul eminescian este o construcție 

închegată, cu nuclee narative bine articulate și personaje individualizate 

prin anvergură dramatică, aspect care legitimează ideea unei reabilitări a 

modelului melodramatic. Dorința poetului de a scrie un roman istoric 

reprezintă încă un răspuns la presiunea exercitată de tradiția romantică, 

cea care imprimă istorismului un important fond critic și legitimator. 

Relevantă este și aspirația eminesciană de a elabora o operă amplă, o 

epopee, un ideal scriitoricesc prefațat de afinitățile poetului față de 

romantismul timpuriu. Despre Eminescu, cel în care Mihai Zamfir vede 

un „constructor de epopei neterminate”, putem spune că proiectase și o 

operă în proză de mare întindere, o frescă vastă, care nu și-ar fi găsit 

expresia potrivită decît în formula generoasă a romanului. Ansamblul 

mozaicat al pieselor prozei eminesciene, aflate în consonanță cu lirica sa, 
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confirmă această teorie. Cît despre solidarizarea poetului cu directivele 

romantice, însăși reflecțiile asupra artei de a scrie romane s-au articulat și 

în jurul raportului dintre caracterul experimental al acestui gen și 

fidelitatea față tradiția literaturii accesibile, iar intenția de a apărea ca 

scriitor matur, format se sprijină pe reacția favorabilă a publicului la un 

anumit gen. Toma Pavel îi subliniază flexibilitatea tematică în ansamblul 

tuturor formelor literare, fapt ce îl plasează în „avangarda progresului 

artistic. Geneza formulei romanești aduce cu sine, spune Toma Pavel, o 

dublă specializare, cea a scriitorului, pe de o parte, și cea a publicului, pe 

de altă parte. Ideea acestei provocări mutuale condiționează și geneza 

romanului istoric românesc, pe care apariția sa tardivă l-a condamnat la 

un proces sinuos de maturizare. 

Pentru o situare teoretică a romanului istoric, una dintre opțiunile 

preferate ale literaturii din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 

se cere o delimitare a conținuturilor și categoriilor întrebuințate în 

construcția sa. Dezbaterile teoretice de la nivel european încearcă să 

delimiteze acțiunea și modalitățile de realizare a celor două domenii, 

istoric și ficțional, în literatura de evocare. Prin prisma 

neohegelianismului, Benedetto Croce va traduce raportul dintre literatură 

și istorie în suma de asemănări și diferențieri pe care le comportă 

prelucrarea științifică și ficțională a faptelor de viață, insistînd asupra 

efectelor resimțite la nivelul texturilor epistemice. Structurile narative pe 

care se fundamentează romanul istoric se vor raporta perpetuu la 

îndelungat analizata distincție dintre literar și istoric, ridicînd căteva 

întrebări ce țin de o eventuală deontologie scriitoricească. În ce măsură 

pot fi creditate ori cuantificate invențiile și fidelitatea romancierului față 

de cea a biografului sau a istoricului? Indeniabil, acțiunile și faptele, reale 

sau fictive suportă efortul distorsionant al subiectivității autorului într-un 

dozaj determinat de specificul narațiunii.  

Cert este că aplombul discursiv, retoric al narațiunilor epocii 

romantice, îngreunase această distincție, proza istorică și cea artistică 

împărtășind suficiente locuri comune pentru a estompa, într-un oarecare 

grad, granițele care le separau, istoriografia lui Nicolae Bălcescu 

constituind un exemplu elocvent pentru acest acord estetic. De vreme ce 

frații Friedrich și Wilhelm Schlegel discutau întîietatea aportului creator 

din perspectiva termenului cheie de inspirație, Croce explică prelucrările 

semantice atrase de meditația asupra literaturii, istoriei universale sau 
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istoriei culturii în genere, radiografiind gîndirea romantică: „Dar cele 

două sensuri, sistematic și istoric, au alternat și s-au amestecat în mod 

diferit în rîndurile literaților și criticilor, introducîndu-se și altele; astfel 

încît «clasici» au fost numiți uneori poeții reci și imitatori, iar 

«romantici» cei inspirați, în unele țări «romantic» ajungînd să însemne 

«reacționar în politică» iar în altele (cum e Italia) «liberal»; și așa mai 

departe. Cînd în 1815, Friedrich Schlegel vorbea de vechi poezii persane 

romantice, sau cînd în vremea noastră s-a pus în lumină romantismul 

clasicilor greci, latini sau francezi, sensul istoric al cuvîntului a fost 

înlocuit cu cel de teoretic, pe care i-l dăduse la început Schiller” (Croce, 

1971: 526).  

Eticheta romantismului obține, tocmai în perioada sa de avînt, 

universalitatea ce nu mai putea fi limitată de axele cronologice ale 

evoluției domeniului artistic deoarece devenea expresia clară a unei 

atitudini estetice încărcate de lirism și de patos, de intenții progresiste și 

de imersiuni visătoare. Atributul antinomic, cel de clasic, devine o 

realitate corelativă pentru ceea ce nu se potrivește tabloului romantic: 

impersonalitatea, obiectivitatea, absența efuziunilor patetice, etapă la care 

romanul istoric românesc va ajunge după depășirea tendințelor 

romantismului impetuos, reacționar-legitimist, atît de pronunțat în Geniu 

pustiu.  

Mișcările revoluționare de la 1848 din Principatele Române a rămas 

multă vreme un punct de reper în compozițiile literare din a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea, reprezentînd un moment de tranziție 

socială, politică și culturală la care majoritatea romancierilor perioadei de 

pionierat au luat parte. Romanul Geniu Pustiu nu face excepție întrucît 

Eminescu alege să valorifice imaginarul istoric pașoptist cu procedee 

romantice. Elaborat între 1868-1869, textul eminescian schițează ca 

fundal pentru frămîntările sufletești ale eroilor săi tocmai dramaticele 

tulburări revoluționare din Transilvania anului 1848. Poetul cunoaște 

detaliile evenimentelor pașoptiste de la o sursă autentică și decide să își 

valorifice impresiile nemijlocite într-o creație romanescă, după cum va 

mărturisi într-o epistolă din 16 mai 1871, trimisă din Viena lui Iacob 

Negruzzi: „Romanul meu am început a-l scrie parte după impresiuni 

nemijlocite din anul 1868, pe cînd eram în București, parte după un 

episod, ce mi l-a povestit un student din Transilvania” (apud Torouțiu și 

Cardaș, 1931: 322). Romanul nu a fost publicat în timpul vieții poetului și 
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nu a fost citit la Junimea, asemenea Sărmanului Dionis, ci a rămas în 

manuscris. Romanul în patru părți al „naturilor catilinare” se voia un 

proiect complex, articulat pe cugetări profunde și sensibilitate lirică, un 

exercițiu nu doar literar, ci și filosofic și cultural
2
. Opera va vedea lumina 

tiparului abia în 1904, în ediția lui I. Scurtu, Geniu pustiu. Roman inedit. 

Deși e considerat ca nefiind neterminat, fapt ce se răsfrînge și 

asupra cuantificării valorii sale estetice, unii istorici literari precum 

Nicolae Manolescu îl consideră ca încheiat și abandonat din cauza 

incompatibilității cu noua viziune eminesciană cristalizată după 1870. 

Receptarea romanului eminescian nu a fost una favorabilă la începuturile 

sale întrucît critica a văzut ineditul text ca pe o ipostaziere a decepției 

postrevoluționare ce se servea de stereotipiile prozei momentului. O. 

Densușianu va cataloga această piesă romanescă drept „o improvizație de 

cele mai multe ori”, iar mai tîrziu Manolescu va lega interesul reprezentat 

de romanul lui Eminescu de consolidarea cultului poetului, afirmînd că „o 

dată însă fixat cultul eminescian, atît marile nuvele, cît și ciornele 

descoperite în manuscrise au fost tratate cu infinită considerație” 

(Manolescu, 2008: 355). G. Călinescu, pe de altă parte, îl socotise „un 

poem în proză”, însă această categorisire poate fi aplicată întregii proze 

romantice, fiind o calitate inerentă. Contribuția lui Eminescu la 

cristalizarea formulei romanești autohtone este ignorată, importanța sa 

fiind minimalizată, trecută sub tăcere, umbrită de opera sa poetică. Pentru 

poetica romanului românesc, Geniu Pustiu este ilustrativ pentru 

inventarul artistic de convenții și norme, pe care se suprapune 

expresivitatea eminesciană și adaptarea sistemului epic la viziunea 

romantică asupra creației romanești. Înțelegerea manierei de integrare a 

realului în universul literar al romanului lui Eminescu implică o grilă de 

lectură ce valorifică și obiectivele estetice extraestetice incluse în doctrina 

                                                 
2
 În aceeași scrisoare din 1871, Eminescu descrie natura complexă a proiectului său 

narativ, pe care îl consideră definitivat literar, dar neterminat conceptual și filosofic: 

„Scrierea e complectă ca roman, ce s-atinge de scenele de sentiment, de descrierile 

locurilor etc.; necomplectă ca studiu, astfel încît cartea mea de notițe e plină de 

cugetările, cu care cerc a mă clarfica cu mine însumi și cărora le-am destinat de pe 

însuși locul în scheletul romanului. E intitulat Naturi catilinare. Astfel deși el poartă 

signătura timpului, totuși am cercat a pune în el și un sîmbure, care să fie mai consistent 

decît părțile ce se așează împrejurul lui‖ (apud Torouțiu și Cardaș, 1931: 322). 
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romantică și în ideologia pașoptistă. Spiritul agitat al secolului și 

vicisitudinile istoriei naționale își găsesc o reprezentare interesantă în 

genul cuprinzător al romanului, asupra căruia reflectase îndelung poetul. 

Cultivarea sentimentalului, apelul la formula epistolară, narațiunea 

homodiegetică și poetizarea prozei sînt convențiile respectate pentru care 

exista deja un public și un gust.  

Momentul pașoptist a generat întreg arsenalul ideologic exploatat 

intens de noua specie epică și a solidarizat vocile literare sub stindardul 

unui țel comun, crearea unui patrimoniu cultural autohton valoros care să 

se ridice la nivelul expectanțelor făuritorilor săi. Ecourile mișcărilor 

revoluționare, străbătute de fiorii naționalismului și de principiile social-

politice ca dreptatea, libertatea, egalitatea și unitatea corpului național se 

regăsesc din abundență în revendicările eroilor lui Mihai Eminescu din 

Geniu Pustiu, așa cum fondatorii romanului românesc se aleg, nu 

întîmplător, din rîndurile participanților la Revoluția din 1848, Dimitrie 

Bolintineanu fiind un exemplu relevant. Obiectivele militant-progresiste 

și polemicile ficționale cu reprezentanții vechii ierarhizări sociale ori cu 

exponenții asupririi devin edificatoare în acest sens. Invectiva amară la 

adresa vestigiilor societății fanariote cu pretenții nobiliare și a clasei 

ascensionale a parveniților, avizi să obțină privilegiile aristocratice se 

situează la antipodul discursului ce elogiază natura, satul, culminînd cu 

aureolarea spiritului etnic pur românesc, în numele căruia sînt solicitate 

toate drepturile trecute pînă atunci sub tăcere.  

Raportul capricios ce se stabilește între literatură și procesele 

istoriei este circumscris de chestiunea autenticității istorice a unei opere 

literare, a fidelității sale față de datele evenimentelor, indiferent de 

încadrarea sa formală într-un gen ori specie. Literatura de evocare istorică 

își stabilește însă specificul și anvergura artistică prin raportarea continuă 

la dinamica evenimențial-istorică reală, dar și prin îndeplinirea 

exigențelor estetice implicate de fiecare gen, subordonîndu-se, așadar, 

unor categorii estetice și unor legități stilistice prestabilite. Orientările și 

curentele literare, idealurile artistice și ideologice ale scriitorilor dețin o 

pondere însemnată în maniera de valorificare a trecutului, dar favorizarea 

unei anumite modalități de organizare a materiei lirice, epice sau 

dramatice prinde contur prin întrebuințarea acestor categorii. Relația 

simbiotică dintre diferitele orbite ale valorilor estetice proiectate în 

operele literare și logica proceselor social-istorice este proeminentă și în 
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ordonarea momentelor intrigii romanului, atenuate sau intensificate de 

tehnicile specifice fiecărei etape de dezvoltare a tradiției literare, fie că 

vorbim despre gesticulația sentimental-senzațională, despre 

descriptivismul realist ori ne referim la mecanica naturalistă. Tensiunile și 

crizele implicate de mișcările proceselor istorice antrenează o direcție 

specifică de evoluție a conflictelor prinse în cadrele ficționale, modelate, 

desigur, și de factori biografici. 

Trama are o vădită natură senzațională în care se valorifică etajarea 

narativă. Naratorul personaj îl cunoaște pe Toma Nour într-o cafenea și 

este sedus de tînărul enigmatic cu idei radicale. Fizionomia eroului îi 

dezvăluie caracterul, așa cum se întîmplă și la Filimon, dar Eminescu 

optează pentru o descriere convențional ornamentată cu pecețile naturii 

demonice: „Era frumos, d'o frumuseţe demonică. Asupra feţei sale 

palide, musculoase, espresive, se ridica o frunte senină şi rece ca 

cugetarea unui filozof . Iar asupra frunţei se zburlea cu o genialitate 

sălbatecă părul său negru - strălucit, ce cădea pe nişte umeri compacţi şi 

bine făcuţi […] un Satan mîndru de cădere, pe-a cărui frunte Dumnezeu 

a scris geniul, şi iadul îndărătnicia, un Satan dumnezeiesc care, trezit în 

ceri, a sorbit din lumina cea mai sîntă, şi i-a îmbătat ochii cu idealele 

cele mai sublime, şi-a muiat sufletul în visurile cele mai dragi‖ 

(Eminescu, 1977: 178-179). Psihologia abisală, blazarea, sugestiile 

revoltei și ale conflictelor lăuntrice sînt conținute în metaforismul 

detaliilor fizionomice. Studiul edificator dedicat de Matei Călinescu 

unității indisolubile care se crează din atributele titanului și cele ale 

geniului, Titanul și geniul în poezia lui Eminescu (1964), explorează 

„sinteza dialectică” a corolarului naturii demonice, scindată între natura 

demonică, pasională și gîndirea atotcuprinzătoare de factură carteziană, 

indiferența superioară fiind „un protest al spiritului‖. Aceste valențe 

identificate de critic în lirica eminesciană pot fi extinse și asupra 

universului romanesc, guvernat de aceleași principii și determinări 

estetice. Elvira Sorohan vede în Nour un corespondent ficțional al 

avîntului revoluționar scriitoricesc al poetului: „Toma Nour, ca personaj 

epic, întruchipează fictiv aspirațiile revoluționare poetice ale lui 

Eminescu, învăluite într-un romantism întunecos, potențat de gravitatea 

problematicii sociale ce-l preocupă” (Sorohan, 1982: 211). 

Printr-un pact insolit, ce consta în elaborarea unor biografii sub 

formă de „nuvele” care urmau a fi lăsate celui ce supraviețuia celuilalt, și 
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un schimb de epistole, personajul-narator ajunge în posesia manuscrisului 

în care Nour își relatează viața. Acest prim segment epic reprezintă rama 

romanescă. Nucleul epic de substanță wertheriană îl are în centru pe 

Toma Nour, fiul unui pietrar ardelean care, ajuns la Cluj, se împrietenește 

cu Ioan, un alt personaj stereotip, exaltat, completînd edificiul literar 

romantic cu irizații melodramatice. Acesta este descris de tovarășul său 

drept „acel înger cu păr negru şi lung, cu ochii de-un albastru aşa de 

strălucit şi de adînc, cu faţa aşa de palidă, aşa de delicată, asupra căruia 

însă vinul nu producea neci un efect‖ (Ibidem, p. 188), fiind învăluit în 

aura specifică personajelor romanelor populare de substanță romantică. 

Cei doi se aseamănă prin preferința pentru o viață consumată în visare și 

nepăsare față de aspectele materiale ale existenței. Ei asistă la moartea 

iubitei lui Ioan, Sofia, un alt topos clișeic cu o îndelungată istorie 

romantică, iar Toma Nour se îndrăgostește pătimaș de sora acesteia, 

actrița Poesis. Povestea de dragoste se încheie însă fulgerător, frumoasa 

tînără avea legături cu doi tineri bogați cu intenții obscure, iar decepția 

amoroasă îl aruncă pe Nour în căutarea unui alt sens pentru al existenței, 

care nu poate fi altul decît, desigur, cauza patriotică. El părăsește orașul și 

se refugiază acasă, unde află despre isprăvile lui Ioan din vîltoarea 

revoluției.  

În plin an 1848, Toma Nour decide să se alăture și el cauzei 

românești, asistînd la ororile sîngeroase de pe cîmpul de luptă al 

emancipării naționale. Oponenții idealurilor românești sînt portretizați ca 

întruchipări ale răului absolut, capabili de cele mai infame acțiuni. Ajuns 

într-un oraș transilvănean, trăiește în casa preotului scene tulburătoare. Cu 

stăpînul casei spînzurat, Toma descarcă un glonte în pieptul acesteia 

pentru a o salva de intențiile diabolice ale honvezilor. Îl va ucide și pe 

amantul lui Poesis într-o încleștare petrecută într-un castel maghiar. 

Înfruntînd trădarea unui morar sas, grupul lui Toma și Ioan e atacat de 

honvezi. Lui Ioan, grav rănit, tribunul cel bătrîn îi retează capul pentru a-l 

cruța de chinuri. Toate aceste episoade sînt evocate pentru a reliefa prețul 

crunt al libertății naționale, aruncînd lumină și asupra transformărilor 

sufletești prin care trece protagonistul. Latura senzațională este îngroșată 

prin aceeași rețetă a întorsăturilor de situație și a dezvăluirilor 

sentimentale. După agitata perioadă revoluționară, revenit la Cluj, Toma 

află că Poesis murise. Ultima scrisoare lăsată de aceasta conține o 

confesiune patetică ce declamă cea mai profundă iubire, dezvăluind că 
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alegerile care facute cu prețul nefericirii lor au fost motivate de grija 

pentru tatăl ei.  

Scenariul melodramatic eclipsează cîteva dintre secvențele 

descriptive, deplasînd atenția de la ilustrarea reușită a secvențelor vieții 

ardelenești, în ipostazele sale de acalmie sau paroxism combatant, la 

episoadele surprinzătoare, marcate de arbitrar. În această privință, 

Eminescu respectă schemele genului, scontînd efectele unui stil de 

receptare încetățenit, întrucît „în construcţia tramei narative, atît 

«romanţul» de senzaţie, cît şi novella melodramatică sau povestirea 

aventuroasă acceptă, ba chiar cultivă o doză mare de arbitrar, de 

neverosimil, supunînd-o unui tratament de domesticire” (Papadima, 1999: 

167). Locurile comune sporesc previzibilulul și împlinesc așteptările de 

lectură, concretizate în „indiciile privind încadrarea într-un gen anumit, 

sistemul personajelor, teme proeminente, poziţia şi felul naratorului” 

(Ibidem), elemente de anticipare. Cîteva pasaje anticipează forța 

tablourilor realiste din scrierile lui Slavici și, mai apoi, din cele ale lui 

Rebreanu, dar Eminescu se folosește de libertățile romantice pentru a 

intensifica dramatismul. Viața boemă, petrecută în rătăciri și reflecții 

metafizice din camerele sărăcăcioase este descrisă în contrast cu noblețea 

spirituală a eroilor, indiferenți la confort și sensibili doar la bucuriile 

spiritului. 

Într-un asemenea cadru modest, Toma Nour își alimenta imaginația 

cu lecturi din „romanţe fioroase şi fantastice‖, respingînd preocupările 

frivole ale celor cu care își împărțea spațiul. Una dintre prescripțiile 

romanului sentimental vizează tocmai această izolare a protagoniștilor de 

frămîntările deșarte ale societății deoarece autorul preferă conturarea unui 

arhetip societal ce înnobilează personajul prin insolitare. De asemenea, tot 

ca aspect al realismului, se remarcă schițele eminesciene ale vieții urbane, 

ce se înscriu în tiparele tradiției inițiată de Bolintineanu și Filimon. 

Preferințele literare ale eroului, care citește romanțuri, trădează recursul la 

subterfugiile literare ale înaintașilor de a împleti ficțiunea cu memoria. 

Considerațiile Ilinei Gregori despre proza fantastică a lui Eminescu din 

Știm noi cine a fost Eminescu? urmăresc această înrepătrundere a visului 

cu istoria națională, ce compune un aliaj cifrat prin care se edifică 

identitatea național-etnică: „«Sufletul» colectiv, gîndește Eminescu, se 

exprimă în «poveștile», respectiv tradițiile sale – un limbaj cifrat, 

«hieroglific», cu a cărui înțelegere își umplu popoarele viața istorică. Prin 
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acest proces de autocunoaștere se constituie și identitatea național-etnică. 

O națiune care devine pe această cale conștientă de sine, este și propriul 

său terapeut, pentru că moștenirea spirituală, înțeleasă ca tezaur de 

«vise», solicită o anamneză – benefică, deși niciodată încheiată” (Gregori, 

2009: 142-143).  

Comportamentul bizar al lui Nour, care provoacă adesea ciocnirea 

dintre vis și realitate, modelează oscilația spectrului eminescian între 

lumini și umbre, între oglinzile realiste și panoramele onirice, creionează 

un halou aproape fantastic. Descrierile străzilor bucureștene, spectacolele 

de teatru, prestațiile muzicale impulsionează personajele să dezbată 

mișcările artistice ale vremii și fizionomia mediului cultural românesc. 

Poesis este actriță, prilej pentru Toma Nour să îi analizeze prestația și 

rolurile obișnuite, iar notele cîntecului la pian le urmăresc povestea de 

dragoste. Pe de altă parte, în arhitectura narativă eminesciană episoadele 

poveștii amoroase constrastează cu scenele tari ale bătăliilor, delicatețea 

și sensibilitatea cuplului opunîndu-se cruzimii cotropitorilor. Astfel se 

configurează cele două planuri ale romanului, unul al sentimentalului și 

altul al devoțiunii patriotice, ce dau o anvergură existențială particulară 

eroilor. 

Personajele centrale ale romanului istoric eminescian se înrudesc 

prin configurație spirituală și prin excesele de reflexivitate. Obsesia 

identității și limitele conștiinței de sine creează un etern refren pe care 

poetul brodează cîteva dintre motivele recurente ale poeziei sale folosind 

tehnicile compoziției epice. Gîndurile răscolitoare ale eroilor se împletesc 

cu înlănțuirile cauzale ale proceselor istoriei, clasate ca fiind ostile. 

Evenimentele incontrolabile, imposibil de dirijat prin propria lor voință 

intervin în manifestările spirituale ale personajelor și sînt invocate și 

valorificate de către acestea în monologuri tensionate. Momentele epice 

se articulează ca niște instantanee în care se împletesc idealurile, visul, 

amintirile, suferința și regretul. Eminescu romancierul își construiește 

protagonistul pentru a ilustra toate aceste simțăminte, folosind categorii 

opozabile de atribute sufletești, Toma Nour portretizînd deopotrivă eroul 

romantic prototipic și blazatul demonic. Cea de-a doua ipostază este însă 

mai slab conturată și mai neconvingătoare decît cea dintîi. Dramatismul și 

gesticulația sentimentală prin care se definește personajul prin propriile 

replici sau prin comentariile naratorului-personaj îl apropie de modelul 

melodramatic al eroului, investit cu abilitatea de a materializa năzuințe, 
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idealuri, de a le da acestora un chip de sine stătător. În The Melodramatic 

imagination, Peter Brooks observă caracterul plasticizant al imaginarului 

melodramatic, derivat din excesul teatral: „Melodrama handles its 

feelings and ideas virtually as plastic entities, visual and tactile models 

held out for all tosee and to handle. Emotions are given a full acting-out, 

a full representation‖ (Brooks, 1976: 41). 

De vreme ce melodrama se naște pe scenă, avîndu-și izvorul în 

piesele de teatru romantice, colportarea tehnicilor dramatice în textele 

romanești aduce cu sine un inventar de efecte caracteristice. Optica 

naționalismului liberal, statornicită de gîndirea revoluționarilor din 1848, 

stimula imaginația tînărului Eminescu, sedus de discursurile despre 

libertățile, drepturile inalienabile și demnitatea intelectuală a umanității. 

Mai tîrziu, cînd direcția pronunțat conservatoare va ieși la iveală, 

reverberațiile metafizicii germane vor suporta un proces de resemantizare 

și restructurare. Deschiderea către Romantismul francez, specifică 

generației anterioare de scriitori, și atașamentul față de cultura germană 

sistematizantă, specific junimiștilor, vor realiza o sinteză în orizontul de 

creație eminescian. Conservatorismul ce acorda credit unor puncte 

modernizatoare, reprezentat de Petre Carp, și teoriile maioresciene asupra 

culturii și păturilor sociale formează încă o axă a gîndirii poetului, 

identificabilă în numeroase texte publicistice.  

Realismul eminescian, estompat în primele secvențe romanești și 

redus la conturarea unei atmosfere expansiv romantice cu aspect 

stereotip, domină în cîteva dintre fragmentele care descriu peregrinările 

lui Toma Nour prin ținuturile transilvănene: „Mergeam neoprit prin 

cărările albe ce duceau crucişe pin lanurile, unele încă verzi, mergeam, 

pînă ajunsei în poala răcoroasă a munţilor. De-acolo apucai pe-o 

pietroasă cărare de munte. Pe cîte - un vîrf de deal vedeam arzînd focuri 

mari, şi oameni împregiur, din fundul codrilor ce'ncongiurau ca o manta 

neagră - verde umerii munţilor vuia cîte - un bucium durerea lui de 

aramă […] Aerul răcoare al dimineţei îmi pătrundea pieptul, simţeam 

cum îmi amorţeşte gîtul de răceală ... pînă ce văzui satul meu, cu căsuţele 

lui mici, acoperite cu paie şi risipite prin creierii de piatră a muntelui, de 

ţi se părea un sat de cuiburi de vultur‖ (Ibidem, p. 202). Asemenea 

elanuri descriptive amitesc de pasajele care idealizează pribegia rurală a 

romanticilor germani, însă amosfera romantică este dublată de forța cu 

care este evocat spațiul ardelenesc. Exilul lui Nour din sălbatica Siberie 



ALEXANDRA OLTEANU 

108 

reprezintă un prilej pentru Eminescu să ilustreze strălucitele tablouri ale 

naturii impetuoase. În poetica romanului eminescian, ornamentația 

descriptivă și digresiunile explicative, cu tematică filosofico-literară sînt 

cîteva dintre elementele prin care cronologia evenimentelor este abolită 

ori suspendată, amintind de strategiile întrebuințate de Odobescu în 

Pseudokynegeticos. Linia de demarcație dintre realism și romantism este 

una destul de flexibilă întrucît expansivitatea romantică este cea care 

prevalează în universul romanesc eminescian. 

În Sărmanul Dionis, nuvelă ce vădește maturitatea creației epice a 

poetului, posterioară Geniului Pustiu, Eminescu tratează în cheie ironică 

modelul romantic valorificat intens în singurul său roman. Deși linia 

intrigii menține coordonatele prozei cu pretext sentimental, pe tot 

parcursul nuvelei sînt inserate indicii că autorul se raportează critic la 

acest inventar romantic de imagini: „Adesa şi-o închipuia pe acea umbră 

argintie cu faţa albă şi păr de aur? căci toate idealele sînt blonde‖ 

(Eminescu, 1977: 95). Poemul integrat compoziției epice, cel la care 

lucrează Dionis, redă în cheie parodică șablonul sentimental folosindu-se 

avatarurile ironiei și de cele ale spiritului ludic: „Cum nu sînt un şoarec 

Doamne — măcar totuşi are blană —/ Mi-aş mînca cărţile mele — nici că 

mi-ar păsa de ger... / Mi-ar părea superbă, dulce o bucată din Homer,/ 

Un palat borta 'n părete şi nevasta — o icoană‖ (Ibidem, p. 97). 

Se resimte instaurarea unei viziuni literare mai apropiate de 

sensibilitatea de tip modernist, de scepticismul și neîncrederea în cuvînt și 

în inspirația care încununează imaginația poeților sortiți unei vieți aspre. 

Și în romanul Geniu Pustiu există cîteva indicii ale raportării critice la 

șabloanele sentimental-melodramatice, însă mai reduse ca frecvență și 

intensitate. Cu toate că poemul lui Dionis are un corespondent deloc 

satiric în roman, versurile scrise de protagonist pentru a materializa 

ecourile iubirii extatice pentru Poesis, narațiunea la persoana întîi conține 

cîteva note pronunțate de avînt foiletonist, îndeletnicire ce este invocată 

ironic de Toma Nour în dicuțiile sale cu naratorul, erijîndu-se în pretext al 

disparării forței inventarului melodramatic: „Tu, iubitule, mi se pare că ai 

să devii foiletonistul vre - unui ziari... După ce voi muri îţi voi testa într-o 

broşurică romanul vieţei mele şi vei face din lungii, din obosiţii mei ani, 

trişti, monotoni şi plînşi, o oră de lectură pentru vrun cutreierător de 

cafenele, pentru vrun tînîr romanţios sau pentru vro fată afectată, care nu 
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mai are ce pierde, care nu mai poate iubi şi care învaţă din romane cum 

să-şi facă epistolele de amor‖ (Eminescu, 1977: 182). 

Ibrăileanu amendase asemănările frapante dintre cele două piese ale 

prozei eminesciene, considerînd că identitatea decorului și a configurației 

lăuntrice a protagoniștilor din Geniu Pustiu și Sărmanul Dionis 

transformă romanul într-un exercițiu sau într-un experiment nereușit ce 

nu poate avea decît valoare documentară, fiind depășit prin nuvela 

fantastică, publicată antum. Remarcăm că întregul imaginar nu este 

conturat printr-un stil excesiv romantic, ci prin unul destul de temperat în 

care poetul cumpănește fiecare efect al alegerilor sale tematice și 

compoziționale. Nu degeaba s-a enunțat că în romanul eminescian se 

întîlnesc toate tendințele din care se va dezvolta opera sa ulterioară. 

O altă amprentă a romanului sentimental se remarcă în prezentarea 

unor ipostaze feminine fade, cu un nivel redus de individualizare, 

transformate în pretexte pentru legitimarea efervescenței lăuntrice și a 

deciziilor pătimașe ale protagoniștilor. Sofia, iubita lui Ioan, este o figură 

fără contururi clare, care slujește doar ca personificare a motivului cu o 

îndelungată istorie în tradiția romantică, cel al tinerei fete pe patul de 

moarte, care se transformă apoi în ideal. Poesis, pe de altă parte, sora 

Sofiei, este un personaj mai bine individualizat, însă stereotip construit. 

Ea ipostaziază o altă fațetă a modelului feminin romantic. Portretul îi este 

compus din trăsături previzibile, convenționale pentru tradiția căreia îi 

aparține: „figura frumoasă‖, „înger blond‖, „înger de marmură‖, „înger 

blond‖. Poesis face parte dintr-o categorie de personaje exilate vizibil în 

plan secundar, inferior. Ca „actriță de mîna a doua‖, deși „pasul și 

atitudinea arătau pe tragediana‖, i se rezervă un destin pe măsură. 

Renunță la povestea ingenuă de iubire alături de Toma Nour și, pentru a-

și ajuta tatăl, va prefera atenția a „doi dandy dintre cei mai corupți ai 

orașului”. Poesis devine femeia decăzută și cauza decepției sentimentale 

trăite de Toma Nour, constrîns să se arunce în brațele idealului patriotic. 

Într-o încheiere de factură melodramatică, ea moare înainte de a-i 

mărturisi protagonistului dragostea eternă și adevăratele motive ale 

alegerilor sale, însă reușește să le transmită printr-o epistolă patetică. 

Nefericita lor poveste de dragoste va explica blazarea lui Nour și 

transformarea sa într-o figură demonică ce parcurge toate stadiile revoltei, 

pentru ca în final să ajungă la indiferență și nepăsare în fața morții.  
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Portretul protagonistului este învăluit în aceleași nuanțe stereotipe 

specifice eroului romantic construit pentru a susține un set de idei de 

sorginte romantică. Ca erou sentimental, este pătimaș și își declamă 

iubirea în mod patetic, prin efuziuni afective. Totuși, inconsecvențele și 

ambivalența spirituală sînt cele care îi dau culoare și îl individualizează în 

galeria de portrete a romanului. Experiențele sentimentale și patriotice ale 

intelectualului inadaptat devin subiectul unei creații romanești ce tratează, 

polemic, sub forma inserțiilor soarta istorică a țărilor române sau climatul 

cultural artificial, camuflînd intențiile militant-progresiste. Însuși titlul 

dorit de eminescu pentru singura sa operă romanescă, Naturi catilinare, 

devoalează structura lăuntrică a lui Toma Nour și a celorlalte personaje 

importante cu care interacționează, Ioan, Sofia, Poesis, figuri combatante, 

contradictorii, problematice. Poetul va detalia structura caracterologică și 

conținuturile filosofice ale protagoniștilor săi, manifestînd credința că 

asemenea trăsături psihologice apar ca urmare a trăirii unei epoci de 

tranziție.  

Atît personajul-narator, cît și Toma Nour, sînt văzuți ca avataruri 

ale conșiinței de sine eminesciene, ipostaziind îmbinarea contrariilor 

sufletești și morale. Tiparele inadaptabilității și pecețile dizarmoniei 

interioare, iar aspirația către idealitate se lovește de conștiința 

imposibilității și a insuficienței. Aceste trăsături îi atrag atenția lui 

Nicolae Manolescu, care reclamă psihologia confuză a lui Nour întrucît 

aceasta îi apare ca un „rod al încrucișării spiritului pașoptist, revoluționar, 

dar constructiv, cu acela nihilist și steril de mai tîrziu” (Manolescu, 2008: 

396). De fapt, personajul central este în fibra sa literară un erou de tip 

pașoptist, peste care se suprapune echivocitatea  psihologică, o consecință 

a încercărilor eminesciene de a-l transforma în suportul unei game variate 

și contradictorii de atitudini și principii, de aici derivînd o anumită 

inconsecvență caracterologică. Imanența zădărniciei, avînturile pătimașe, 

îmbrățișarea unui ideal și negarea lui, luciditatea tăioasă și ironia se 

conjugă cu sentimentalismul și impulsurile retorice sînt amplificate de 

conflictele cu sine, cu lumea, cu mediul social și cultural, Toma Nour 

protestînd activ ori pasiv împotriva existenței, care își pierde scopul. 

Tirania și asuprirea alcătuiesc refrenuri persistente în conștiințele 

eroilor refractari la obediență și resemnare. Asimilarea spiritului 

revoluționar se așază pe axa directivelor morale implicite, integrate 

organic în materia estetică. Universul hipnotizant al zbuciumului istoric 



GENIU PUSTIU 

111 

își propune să schițeze un spectru în care sînt prinse umbre și ecouri ale 

unor îndemnuri ademenitoare la schimbarea cursului destinului național, 

proferat adesea în replicile eroilor: „Cînd naţiunea e 'n întunerec, ea 

doarme-n adîncimile geniului şi-a puterilor sale neştiute şi tace, iar cînd 

Libertatea, civilizaţiunea plutesc asupră-i, oamenii superiori se ridică 

spre a-l reflecta în frunţile lor şi a-l arunca apoi în raze lungi adîncimilor 

poporului, astfel încît în sînul mărei întregi se face o zi senină, se 

răsfrînge în adîncul ei cerul. Poeţii, filozofii unei naţiuni presupun în 

cîntec şi cuget înălţimile cerului şi-l comunică naţiunilor respective.‖ 

(Eminescu, 1977: 180-181). La nivel intențional, Eminescu zugrăvește o 

impresionantă frescă social-istorică, în care judecățile filosofice se ivesc 

la fiecare pas, înlesnind meditația asupra mutațiilor istorice și sufletești 

totodată. Interacțiunile între personaje se constituie ca imbolduri etice, 

prezentînd alternative prin care s-ar putea soluționa conflictul, în funcție 

de adeziunea sau respingerea ideilor capitale ce încolțesc pe parcursul 

tramei.  

Starea de provizorat și instabilitatea universului ficțional rezidă în 

circumstanțele expectative, prin provocarea și asteptarea consecințelor 

acțiunilor și invocațiilor eroilor. Tabloul literar rezultat oferă nu doar 

spectacolul unui teren de dispută între eminescologi pe tema raportului 

dintre opera postumă și laborator sau în privința inventarului romantic 

supralicitat, ci prezintă un scenariu destul de reușit din istoria literaturii 

române, îmbinînd emoția livrescă, rigoarea stilistică și un sistem etic 

operant, croit după spiritul timpului său. Convenționalitatea rezultă din 

adoptarea rețetelor romantice și din întrebuințarea ornamentației 

romanului sentimental-melodramatic. În volumul Reading for the Plot, 

Peter Brooks explică abundența conflictelor de acest tip, de natură 

personală, politică sau socială, corelîndu-le cu mutațiile care apar în 

orizontul cultural-spiritual al unui secol zbuciumat ce ridicase edificiul 

rațiunii și reclamase ceea ce Hugo Friedrich numise „transcendență 

goală‖: „The enormous narrative production of the nineteenth century 

may suggest an anxiety at the loss of providential plots: the plotting of the 

individual or social or institutional life story takes on new urgency when 

one no longer can look to a sacred masterplot that organizes and 

explains the world‖ (Brooks, 1992: 20). Apariția unor astfel de trame a 

fost pregătită printr-un îndelungat proces de secularizare, inițiat de 

Renaștere și amplificat de Iluminism, pe care romanticii l-au transformat 
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într-o acțiune combatantă împotriva ordinii nefirești, a istoriei nedrepte și 

a instituțiilor corupte, devenite subiecte familiare, părți integrante ale 

competenței literare a cititorului. În romanul eminescian, realitatea 

istorică și idealitatea devin două domenii plasate într-o continuă 

interacțiune estetică și au ca spațiu de manifestare reprezentările epicii 

poematice, modelul de gîndire hegelian făcîndu-și resimțită prezența. 

Platonicianismul lui Eminescu se integrează aceleiași ramuri ierarhice de 

influență filosofică. 

G. Philippe consideră că o creție romanescă poate fi purtătoarea 

unui proiect „teoretic” în trei ipostaze: contestarea modelelor stabilite, 

revelarea culiselor fabricării sau, în ultimă instanță, o punere în scenă care 

să creeze efectul de auto-reflecție. În Geniu Pustiu se evidențiază această 

ultimă ipostază, declanșatoare a reflecției și a auto-reflecției, însă în 

romanul eminescian va fi formulată intenția de a revela culisele fabricării 

literare, conținută în prima secvență a textului: „Dumas zice că romanul a 

existat totdeauna. Se poate. El e metafora vieții. Priviți reversul aurit al 

unei monede calpe, ascultați cîntecul absurd al unei zile care n-a avut 

pretențiunea de-a face mai mult zgomot în lume decît celelalte în genere, 

extrageți din astea poezia ce poate exista în ele și iată romanul‖ 

(Eminescu, 1977: 177). Carcterul de discurs meta-romanesc al digresiunii 

inițiale dezvăluie nu doar o mostră a didacticismului eminescian care 

popularizează o idee desprinsă din teorie literară romantică, așa cum în 

Sărmanul Dionis proiectase o mică prelegere cu aplicații ale apriorismul 

kantian, ci mai ales face vizibil unul dintre modele care exercitau o 

influență însemnată asupra evoluției romanului românesc din primele sale 

decenii. Pe urmele lui Dumas-fiul, Eminescu își expune crezul asupra 

poeziei vieții închise în roman, care nu e altceva decît o proiecție 

subiectivă, căci „toate cîte vedem, auzim, cugetăm, judecăm nu sînt decît 

creaţiuni prea arbitrare a propriei noastre subiectivităţi , iar nu lucruri 

reale‖ (Ibidem). Încheierea exordiului teoretic proferează că „viața-i 

vis‖, reluînd ideea simbiozei cu spațiul oniric în pură descendență 

schopenhaueriană. Pe de altă parte, aspirațiile lui Eminescu de a fi 

romancier pot legitima tentativa teoretică de a circumscrie specificul 

speciei. Concepția teoretică a poetului găsește sursele romanului poetic în 

orizontul cotidian, iar ficțiunea este dimensionată de viață și de proiecțiile 

subiective ale acesteia. Sugestiile scriiturii în manieră realistă sînt 

contracarate de expansivitatea subiectivității care face imposibilă redarea 
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obiectivă. Apologia solipsismului alimentat de înrîuriri din Kant și 

Schopenhauer se axează pe această oscilație între real și imaginar, 

subiectiv și obiectiv, viață și vis, raporturi ce vor fi dezvoltate în nuvela 

Sărmanul Dionis. Postulatul autonomiei voinței, care nu doar că 

influențează, ci dirijează de-a dreptul, aprioric, actele umane, reprezintă 

una dintre ideile cele mai rezonante din filosofia schopenhaueriană. 

Plecînd de la principiul pe care Kant îl numise numen sau lucru în sine, 

Schopenhauer îl identifică pe acesta cu tirania volitivă care dictează 

desfășurarea evenimentelor fără a ține cont de nuanțele motivaționale ale 

individualităților. 

Subiectul ansamblului epic romanesc eminescian, personajul, 

acționează și simte așa cum îl ghidează crezul său romantic superior, fiind 

destinat să se supună imboldului de a căuta realizarea în absolut a 

idealurilor sale, chiar și atunci cînd soarta i se dovedește potrivnică. 

Frămîntata conjunctură istorică românească, pictată în tonuri ironic-

funeste, amendează atacul asupra individului moral, pur din punct de 

vedere spiritual, și pe acela efectual asupra categoriei sociale pe care el el 

îl reprezintă, creînd condițiile favorabile pentru configurarea la nivel 

național a acestui gen narativ ingrat, menit să răstoarne concepțiile 

estetice anterioare și să fixeze literatura în tiparele unei stări pronunțat 

romantice. Posibilele conflicte tragice ale romanului sînt puse, în 

consecință, pe socoteala epocii în care omul experimentează 

arbitrarietatea amoroasă și politică, înfruntă mașinațiunile sociale, în timp 

ce iubirea devine cauza declanșatoare a chinurilor sufletești.  

Ambiguitatea fizionomiei etice a unui protagonist înzestrat cu 

dilemele lui Hamlet complică încercările de delimitare a unui portret 

sufletesc unic, devenind surse de incertitudini și exercitînd o fascinație 

puternică asupra imaginației romantice. De la siluete morale precis 

delimitate ale personajelor literaturii clasice, saltul către stranietatea 

sufletească a eroului romantic se prezintă ca o ruptură deconcertantă în 

tradiția literară. Excesul de reflexivitate și inacțiune culminează cu 

efuziuni monologale cu aer de diatribă sau chiar blestem. Retorica 

solipsistă concentrează cauzele și efectele istoriei în conștiința 

enigmaticului declamator, capabil să preia asupra sa toate neajunsurile 

universului sau să reclame disoluția propriei vieți. Toma Nour se 

adîncește în voluptatea apropierii morții și lasă scrisă povestea propriei 

vieți ca o ultimă încercare, evident eșuată, de a regăsi un echilibru al 



ALEXANDRA OLTEANU 

114 

existenței. Însăși natura demonică, thanatică, si reflexele decadente care 

învăluie fizionomiile ficționale ale eroilor romanului contribuie în mod 

definitoriu la întreținerea unui asemenea efect, produs prin insolitare și 

stranietate, la care se adaugă surpriza descoperirii.  

Georg Lukács situează romanul, văzut ca fenomenalitate 

transcendentă, între epopee și tragedie, explicînd țesătura compozită a 

registrelor grave ce enunță deformarea viziunii asupra lumii și sciziunea a 

universului oglindit în structura lăuntrică a eroilor, idee care explică 

natura universului romanesc eminescian: „Viața proprie a interiorității 

este posibilă și necesară numai atunci cînd ceea ce îi separă pe oameni a 

devenit o prăpastie de netrecut; numai atunci cînd zeii au amuțit, cînd nici 

jertfele și nici extazul nu mai pot dezlega limba tainelor lor; numai atunci 

cînd lumea faptei s-a desprins de oameni și a devenit din pricina acestei 

autonomii goală pe dinăuntru și incapabilă să preia adevăratul înțeles al 

actelor umane, incapabilă să devină ea însăși simbol prin fapte și să le 

topească pe acestea în simbol; numai atunci cînd interioritatea și aventura 

s-au despărțit definitiv” (Lukács, 1977: 71). Poemul epic este o ilustrare a 

unei vîrste mitice, caracterizat de un univers omogen, definitiv și perfect, 

„unde știința e virtute, virtutea fericire, unde frumusețea manifestă sensul 

lumii”, fiind închisă în forme ce nu apar ca niște constrîngeri, ci sub 

aparența unor năzuințe umane difuze. Tragedia, în schimb, reprezintă o 

marcă a rupturii, a negației și a însolitării, în care destinele eroilor săi sun 

supuse arbitrarietății empirice, pasiunile acestora le imprimă o conduită 

mundană și failibilă, iar posibila atingere a scopurilor devine o limitare. 

De asemenea, epopeea conține totalitatea extensivă a vieții, în timp ce 

tragedia tinde către redarea intensivă a realului.  

Romanul, formă dialectică a epicului, care imprumută trăsături de la 

ambele formule literare, se definește deopotrivă prin echilibrul și 

antagonismul dintre personaj și lume. Simțul comunității este legitimat de 

faptul că atît individul, cît și universul resimt degradarea și dispariția 

valorilor și a motivațiilor autentice. Antagonismul își are obîrșia în 

aspirația zadarnică, chiar demonică în esența ei, de a găsi acele valori 

autentice, în lipsa cărora existența alunecă pe panta insignifianței. Tot 

spațiul romanesc este dominat de figura acestui erou problematic, în cazul 

nostru Toma Nour, care suferă înfrîngerea sfîșietoare de a nu fi reușit să 

soluționeze prăpastia ce s-a adîncit între sine și lume. Din punct de vedere 

al firului narativ, explică Lukács, aventura sau căutarea în care se 
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lansează eroul de roman este în mod predilect una de tip biografic și mai 

capătă și aspect de cronică socială. Parcursul personajului eminescian 

surprinde tocmai această ciocnire de eterogenitatea lumii, care produce și 

revelația unei sporite conștiințe de sine ce amplifică incongruența dintre 

realitate și voință. În schema propusă de Lukács, experiențele eroului 

romanesc nu îi conferă un sens al vieții, dar îi furnizează un surogat, un 

„optimum‖ de apropiere, iar deznodămîntul nu înseamnă găsirea 

armoniei, ci amara realizare că năzuințele sale erau mult prea înalte. 

Tot Lukács elaborează o clasificare tripartită a romanelor, luîndu-și 

drept criteriu gradul de adecvare sau de inadecvare dintre erou și lume, 

rezultînd trei tipuri de texte romanești. Prima categorie este cea a 

romanului idealismului abstract, spațiu ficțional de desfășurare a unui 

personaj cu o conștiință ce nu poate cuprinde complexitatea lumii, 

exemplul cel mai potrivit fiind Don Quijote. Cel de-al doilea tip este 

romanul deziluziei, „în care personajul are o conștiință prea vastă în 

raport cu lumea‖, clasă în care se încadrează și Geniu Pustiu, prin 

conduita spirituală a lui Toma Nour. Ultima clasă de romane, ilustrat de 

texte precum Wilhelm Meister, este cel al tensiunii depășite, unde se 

profilează posibila reconciliere dintre individ și lume care, deși 

problematică, remediază sciziunea lăuntrică a eroilor. Criticul marxist 

mai adaugă și o a patra categorie, în care se manifestă apropierea 

romanului de formula epopeică, dînd exemplu opera tolstoiană Război și 

pace. În acest caz hibrid, lectura relevă un manifest, refuzul utopic al 

normelor și al convențiilor civilizației în scopul regăsirii unei comunități 

naturale, țel imposibil de realizat pe bătrînul continent european, acolo 

unde negarea culturii, ca la Rousseau, este tot un derivat cultural și, prin 

urmare, o contradicție. 

Istorismul se impune ca o coordonată predilectă filosofiei și 

literaturii romantice datorită compatibilității sporite  cu ideea evolutivă și 

cu interesul pentru evenimentele care au precedat și au succedat anii 

Revoluției franceze. Dezindividualizarea artistică avizată de clasici și de 

iluminiști intra în impas, iar gîndirea orientată spre generalitate și 

atemporalitate  pierduse bătălia cu vitalismul, pitorescul și dinamismul 

romantic. Noua generație de artiști dărîma idolul inert al rigorii 

uniformizante și ridica templul noii religii artistice a individualității. 

Versatilitatea estetică a istorismului romantic îmbrățișează și amestecă 

toate genurile literare, disipînd frontierele stabilite cîndva între istorie, 
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domeniu științific, stindard al realului, și literatură, tărîm al fanteziei 

creatoare și al irealității. Implicațiile politice, culturale, sociale și 

filosofice ale produsului artistic vor imprima direcțiile estetice clare ale 

unui apostolat ideologic-literar. Strategiile stilistice chemate să susțină 

osatura retorică și spectrul tematic înflăcărat al hibridității genului 

romanesc devin instrumente de largă circulație, întrebuințate de întrega 

pleiadă a scriitorilor romantici. Aglutinarea genurilor și registrelor slujesc 

acelorași scopuri nobile ale artei ca entitate cu rol mediator în viața 

popoarelor. Operele de evocare au un caracter principal de pledoarie ce 

îmbină grația idealului cu violența acțiunilor sau a atitudinilor prin care se 

încearcă restructurarea stărilor de fapt nefaste. 

Zorii conștiinței istorice specifice secolului romantic își fac apariția 

într-un moment de criză a istoricismului afirmat în ultima perioadă de 

strălucire a Iluminismului dogmatic. Contribuțiilor majore ale lui 

Voltaire, Hume sau Kant, care favorizau o perspectivă mai degrabă 

ironică asupra istoriei, li se opuneau gînditorii pre-romantici ca J. J. 

Rousseau sau Edmund Burke. Aceștia din urmă concepeau ideea de 

istorie ca pe o parte integrantă naivă a sinelui conștient. Schimbarea de 

paradigmă pornea de la aversiunea față de raționalismul inflexibil și 

acorda din ce în ce mai mult credit viziunii empatice, umane, asupra 

metodelor istoriografice, înfierînd rigiditatea mecanicistă a iluminiștilor. 

Diferitele posibilități de înțelegere și reconstituire a trecutului ridicau din 

ce în ce mai multe întrebări în legătură cu modalitatea cea mai potrivită 

de cercetare a istoriei. Chestiunea cunoașterii istorice arunca în arena 

dezbaterilor gînditori și artiști din cele mai importante medii culturale 

europene, care încercau să negocieze atît sensul individual, cît și cel 

colectiv al istoriei. Totuși, pentru a ajunge la o înțelegere a istoriei ca 

„esența nenumăratelor biografii”, după formula lui Thomas Carlyle, 

promotorul idealismului eroic, principiile iluministe aveau să fie declarate 

desuete de către romanticii nerăbdători să spună poveștile marilor eroi 

naționali sau universali. Herder va face primul pas către idealismul 

romantic și propune reabilitarea caracterului individual al unui fapt 

istoric, cu particularitățile, unicitatea și implicațiile sale prin forța 

metaforei, corelînd-o cu cauzele ontologice sau spirituale care 

declanșează evenimentele.  

În Metahistory (1973), Hayden White analizează etapele 

semnificative care au precedat cristalizarea conștiinței istorice romantice 
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și demonstrează că mistificarea obiectului istoriei reprezenta o armă cu 

două tăișuri, folosită să valideze ipotezele înaintate de exponenții 

Romantismului sau de cei ai Idealismului în privința privilegierii 

individului în fața colectivității, respectiv a colectivității în fața 

individului: „This tendency toward mythification of historical 

counsciousness was carried out in the interest of defending the individual 

against the collectivity in Romanticism and in the interest of defending 

the collectivity against the individual in Idealism‖ (White, 1973: 80). 

Istoricul american consideră istoria o povestire și avansează premisa că 

operele istoriografice au o poetică asemănătoare genurilor narative, 

întrebuințează tehnici retorice specificie și creează reprezentări coerente 

ale evenimentelor în desfășurarea lor cronologică. Pentru White, lucrările 

sau povestirile istorice reprezintă ficțiuni verbale, iar conținuturile lor ar 

putea foarte bine să fie inventate sau descoperite, împărtășind mai multe 

din virtuțile literaturii. Deși operele de evocare istorică au la bază 

întîmplări ale trecutului validate empiric, ele solicită necontenit 

complicitatea imaginației pentru a le structura într-o structură inteligibilă. 

Această perspectivă este simptomatică și pentru înțelegerea convențiilor 

ficțiunii de evocare, arătînd că în procesul relatării unor fapte istorice  

intervin factori stilistici, imbolduri subiective și implicații ideologice care 

influențează percepția estetică.  

Istoria nu încetează să constituie unul dintre subiectele obsedante 

prinse în gîndirea adversarului filosofic al lui Schopenhauer, provocîndu-l 

să împingă teoretizările pînă la redarea corespunzătoare a succesiunii de 

fapte istorice, care va fi corelată de Hegel cu prevalența unei anumite 

forme literare pentru transpunerea conținuturilor evocării. Adevărurile 

istoriei sînt privite ca fiind apropiate de cele ale tragediei prin poetizarea 

reprezentărilor trecutului, bogat în situații dramatice trăite de oameni din 

diferite perioade și spații geografice. Rezumînd, reflecția filosofică este 

instrumentul prin care se extrage adevărul, veridicitatea, iar mijloacele 

literaturii îl fac transmisibil. Filosoful impune însă și restricții în 

elaborarea discursului istoriografic cu veleități literare, statuînd că 

epopeea, satira sau tragicomedia romantică nu reprezintă alegeri potrivite 

pentru ilustrarea principiilor proceselor istorice. Variantele dezirabile 

dintre care istoricul poate alege rămîn, paradoxal, comedia și tragedia, 

aceastea prezentînd modalități similare de reflecție asupra destinelor 

individuale și colective angrenate în dinamica istorică.  
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În romanul lui Eminescu, dramatismul și aplombul retoric al 

compoziției epice întipăresc fluxului său evenimențial sigiliul tragicului, 

rezultat al sfășierilor ontologice contradictorii, ceea ce reliefează 

decalajul dintre nivelul perceptiv și realitatea istorică în sine. 

Componenta estetică intens valorificată de romantici este instinctul 

tragicului. Conflictele din culisele istoriei, concretizate în intrigile 

sentimentale în care sînt prinși eroii, dețin o pondere mai mare în 

ansamblul tramei, iar desfășurarea ideatică înglobează obiectivitatea 

epopeii și subiectivitatea lirică, așa cum statuase și Hegel în ale sale 

Prelegeri de estetică. Tragismul existențial supralicitat de romanul lui 

Eminescu își are rădăcini evidente într-o dialectică de tip clasicist, 

decorată cu ornamentația romantică, peste care se suprapune istoria 

națională estetizată, redusă la un cumul de momente culminante menite să 

redea latura vibrantă a idealurilor patriotice în toată coloratura sa 

părtinitoare. Eroii centrali ai romanului reclamă vehement ordinea 

nedreaptă, asemenea personajelor teatrului eminescian, lansîndu-se în 

discursuri avîntate cu aer de imprecație. Ideile radicale cu care Toma 

Nour atrage atenția naratorului la prima lor întîlnire, la cafenea, amintește 

de tulburătorul monolog al lui Mureșanu: „Cei mai nalţi şi mai veninoşi 

nori sînt monarhii. Cei după ei, asemenea de veninoşi, sînt diplomaţii. 

Trăsnetele lor cu care ruină, seacă, ucid popoară întregi sînt rezbelele. 

Sfărîmaţi monarhii ! Nimiciţi servii lor cei mai linşi, diplomaţii; desfinţaţi 

rezbelul şi nu chemaţi certele popoarălor decît înaintea Tribunalului 

popoarălor şi atunci Cosmopolitismul cel mai fericit va încălzi pămîntul 

cu razele sale de pace şi de bine‖ (Eminescu, 1977: 181).  

Discuțiile celor doi din acest prim capitol conțin puternice nuanțe 

ideologice și se articulează ca o introducere în realitățile românești 

nefaste, asupra cărora se va revărsa verva polemică a lui Eminescu, atît de 

percutantă în articolele publicate în „Timpul”. Deziderate brevetate de 

pașoptiști, libertatea și răzvrătirea împotriva asupritorilor, precum și 

condamnarea laturii dăunătoare a formelor culturale de import și a 

imitațiilor sînt declamate în numele patriotismului. Irizările crepusculare 

delimitează atitudinile lăuntrice ale personajelor din planul central, le 

nuanțează principiile politice și sociale și deplasează conflictul epic către 

un deznodămînt decisiv, grație spiritului lor pătimaș. Luptînd pe 

fronturile mișcărilor revoluționare transilvănene, Ioan își pierde viața, iar 

Toma Nour se va transforma într-un blazat demonic care preferă să 
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rătăcească, indiferent la propria viață. Acest deznodămînt este mai 

degrabă sugerat sau confuz din cauza inconsistenței epice și a 

inconsecvențelor care obturează logica internă a universului ficțional. 

Vechiul conflict tragic clădit pe interacțiunea dintre patosul uman, dintre 

dorințele, aspirațiile, pasiunile protagoniștilor și lumea obiectivă este 

reanimat cu minuțiozitate de Eminescu roman, reiterînd conduitele 

simbolice ale marilor eroi din literatura clasică a Antichității. Suflul 

romantic va adăuga rafinarea conflictelor intense, notele veleitare ale 

fanteziei expansive și metamorfoza personalității eroului, la care se 

adaugă o altă gamă de structuri motivaționale ce îi explică evoluția pe 

parcursul tramei.    

Iubirea este experimentată tragic, panorama socială este mai 

generoasă, psihologismul tinde să se adîncească, însă rămîne tot în sfera 

posibilităților literare ale vremii și a evoluției la care a ajuns tehnica 

narativă românească, îmbinîndu-se cu veleitățile poeticității. Vulcanismul 

vieții lăuntrice este reliefat de numeroasele observații făcute de 

personajul-narator și de confesiunile eroilor. Totuși, acest fond sufletesc 

expus de Eminescu se subordonează cu obediență tiparelor morale 

romantice. Motivația exterioară a faptelor devine un factor secundar în 

potențarea intrgii în măsura în care intensitatea vibrațiilor sufletești este 

cea care dictează desfășurarea evenimentelor, iar patetismul suferințelor 

morale răspund obiectivelor etice proiectate de autor, croite pe gustul 

unui anumit public. Tonul polemic devine mai vehement în acest roman, 

și învăluie un corp social extins, trădînd totodată clarele ecouri 

autobiografice. Relația simbiotică dintre diferitele orbite ale valorilor 

estetice proiectate în operele literare și logica proceselor social-istorice 

este proeminentă și în ordonarea momentelor intrigii, în cristalizarea 

acțiunii în jurul unor crize istorice decisive, așa cum sînt mișcările 

revoluționare din Transilvania. Scopul ultim al acțiunilor nu este altul 

decît neutralizarea factorilor istorici ostili, desprinși din atmosfera 

prezentului sau a trecutului, din exterior sau din interiorul propriei ființe. 

Relatarea episoadelor luptelor de la 1848 dintre români și trupele 

ungurești se folosește de descrieri aspre ale violențelor petrecute pe 

ambele părți ale baricadei, pitorescul subordonîndu-se și el tonului critic. 

Romanul Geniu Pustiu întrunește, prin momentele sale închegeate 

estetic, toate aceste condiții ale unui decupaj eficient și vibrant al 

trecutului care să răspundă evoluțiilor asimetrice ale ritmului istoriei și să 
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furnizeze mijloace de analiză și cunoaștere atît cognitivă, cît și afectivă. 

Natura abstractă a cursului lumii găsește modalitatea de a compensa 

sentimentul discontinuității printr-o conștiință certă a continuității 

procesului istoric, iposaziată în entități literare individualizate de 

opțiunile lor afective, etice și intelectuale. În acest sens, idealismul 

formează suportul teoretic pentru disoluția limitărilor conceptuale 

susținute de raționalismul excesiv al Iluminiștilor în procesul cunoașterii 

istorice în literatura romantică, substituind realitatea lui ceea-ce-este prin 

idealul lui ceea-ce-rîvnesc. Modul în care se articulează conflictele 

schițate de episoadele romanului eminescian oglindește topirea unui 

istorism ideal-romantic, preluat de la tumultoasele sale surse, și grefarea 

acestuia pe scheletul imaginarului românesc. „Signătura timpului‖ despre 

care vorbea Eminescu se referă la acest conformism al tratării tematice, 

de subordonare a istoriei naționale idealurilor romantice, față de care 

încearcă să se distanțeze, afirmîndu-și autonomia viziunii. 

Hegelianismul lui Eminescu este o realitate pe care atașamentul față 

de filosofia kantiană sau schopenhauerianism nu o pot anula. Eclectismul 

intelectual al poetului, atașamentul față de metafizică și sistemele 

epistemologice conduc spre o sinteză impresionantă asupra teoriilor 

cunoașterii sau eticii politico-sociale. Prezumțiile că, în ciuda 

filogermanismului său declarat, acest sector al reflecției hegeliene ar fi 

rămas, dacă nu total necunoscut, cel puțin ignorat sau neasimilat, apar ca 

hazardate și ingenue. Atmosfera berlineză a însemnat mai mult decît 

aprofundarea epistemologiei kantiene sau a eticii schopenhaueriene, așa 

cum demonstrează și Tudor Vianu. Așa cum demonstrează și romanul 

eminescian romantic, intriga nu se reduce la derularea simplă de 

evenimente care să conducă la realizarea unui obiectiv precis delimitat de 

la început, ci aduce în prim-plan luptele dintre idealurile și pasiunile 

umane, valorificînd desăvîrșit doza de arbitrarietate a înlănțuirilor 

cauzale. 

În natura poetică a romanului se află și explicația istorismului 

eminescian. În Știința nouă, unul dintre precursorii gîndirii romantice, 

Giambattista Vico, plasează poezia alături de istorie, ca forme de 

„enunțare sau relatare a adevărului”. Istoria este privită ca o imersiune în 

omenesc, asupra căreia acționează „trei feluri de naturi”: cea poetică, 

impetuoasă, dar „înșelată de imaginație”, cea eroică, în care omul își 

măsoară puterea cu zeii, și natura omenească, concretizată în acceptarea 
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legilor conștiinței, rațiunii și datoriei. Viziunea lui Vico circumscrie 

poetica romanului istoric romantic, astfel încît în textul eminescian se 

resimt ecourile sale. Natura poetică este cea care domină ansamblul epic 

deoarece, la originea lor, legendele și poveștile au fost desprinse din 

povestiri adevărate, dar „și-au pierdut pe urmă interesul propriu, s-au 

alterat, au devenit neverosimile” (Vico, 1972: 426). Misiunea scriitorul va 

consta, astfel, în coborîrea în istorie cu scopul de a restabili adevărul, 

mesajul universal conținut de esența naturii umane. Adîncirea în trecut, în 

timpul trecut, îndepărtat, trebuie experimentată cît mai persuasiv și de 

către cititor prin lectură, romancierul servindu-se de elemente verosimile, 

reconstruind cadrul istoric și adăugînd totodată acea doză de plăsmuire 

care îl separă de istoric.  

În romanul său, Eminescu subordonează momentul istoric logicii 

romantice a succesiunii episoadelor, iar suportul istoric atribuit narațiunii 

dezvăluie o formă de paseism tributar ideologiei predilecte a timpului. 

Romanul, ca gen ce se hrănește din revelațiile mișcărilor istorice, găsește 

în trecut posibilitatea unui dialog cu memoria culturală. Intuiția 

eminesciană resimte acțiunea fortifiantă a istoriei asupra universului 

ficțional. Alain Robbe-Grillet subliniază importanța veleităților de 

povestitor ale romancierului, care modelează realitatea istorică și o 

intensifică prin puterea ficțiunii: „A novel, for most readers—and 

critics—is primarily a «story». A true novelist is one who knows how to 

«tell a story». The felicity of «telling», which sustains him from one end 

of his work to the other, is identified with his vocation as a writer. To 

invent thrilling, moving, dramatic vicissitudes constitutes both his delight 

and his justification‖ (Grillet, 1965: 29).  

Caracterul binar al romanului istoric eminescian rezultă din 

îmbinarea adevărului istoric valorificat de ficțiune cu autonomia 

plăsmuirii ficționale, intensificată de episoadele istorice evocate. 

Demersul hermeneutic este condiționat de raportul dintre două tipuri de 

structuri narative: cea verosimilă, istorică, și cea sentimental-romantică, 

construită exclusiv din plăsmuiri ale fanteziei romancierului. Eminescu 

înțelege imanența invenției și necesitatea acesteia în crearea istoriei, în 

fond și ea o proiecție subiectivă, ca metaforă a vieții. Evenimentul istoric, 

mișcarea revoluționară din Transilvania, conferă un cadru veridic unor 

întîmplări simbolice, ideale. Personalitățile istorice își fac apariția (Avram 

Iancu) și interacționează cu personajele fictive (Toma Nour, Ioan), 
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coexistînd în circumstanțe inventate, dar posibile. Acuratețea istorică și 

autenticitatea faptului realatat în roman cad în subsidiar întrucît prezintă o 

imporanță secundară. Ca romancier, Eminescu poetizează atît istoria, cît 

și ideea de roman, laolaltă cu fizionomiile romantice ale eroilor săi. Prin 

alegerea de a scrie un roman istoric, recursul la trecut devine o formulă de 

explicare a momentului care generează textul, precum și a influențelor, 

lecturilor și ideologiilor literare ce îl amprentează. 

Carențele literare ale romanului românesc din epoca de pionierat, 

care se reflectă implicit în romanul eminescian, se pot explica și prin ceea 

ce Ioana Bot numește „deficit de ficțiune”, element ce atrage o 

intensificare a rolului memoriei în construcția narațiunilor. Prezența 

puternică a convențiilor genului romanului popular și valorificarea 

imaginarului sentimental-melodramatic plasează romanul eminescian 

într-o descendență literară devenită marginală pentru demersurile 

exegetice tributare extensiilor configurației canonice. Pe măsură însă ce 

rolul acestui segment al literar a început să fie recunoscut ca o verigă 

semnificativă a evoluției genului și expectanțelor literare, critica și istoria 

literară a fost somată să reconsidere existența unui alt canon, unul 

alternativ, care să înglobeze tot cea a fost lăsat deoparte de 

establishmentul elitist. Lumina pe care o aruncă noile teoretizări asupra 

textului romanesc de început de drum, istoric prin fibra sa, sînt în măsură 

să explice statutul romanului eminescian în dinamica literară a secolului, 

prefigurînd reabilitarea modelului melodramatic. Tînărul Eminescu 

optează cu deplină luciditate critică și teoretică pentru îmbrățișarea 

acestui model, pe scheletul căruia își articulează romanul. 

În Romanul popular în România: literar și paraliterar (2001), 

Ioana Drăgan consacră acestui tip de roman, cel popular sau 

melodramatic, o cercetare erudită, structurată în jurul a două axe 

complementare. Prima axă teoretizează cadrele generale, formele de 

manifestare și conținuturile specifice romanului popular, iar cea de-a 

doua urmărește evoluția acestora în literatura română, cu exemple și 

observații percutante. Distincția pe care se întemeiază demersul vizează o 

structurare dualistă a nivelurilor de literatură, fenomen comun oricărei 

culturi. Întîiul nivel este cel literar, „elitist, intelectual, cărturăresc”, 

produs de „literatura «înaltă», profesionistă, omologată de către critica 

literară, conotată cu semnul plus al valorii recunoscute”, în timp cel 

planul secund, paralel, aparține scriiturii „de masă”, definită de un circuit 
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„popular, de mare tiraj al literaturii «de consum», «vulgare», comerciale, 

destinate publicului larg, o literatură care nu este niciodată obiectul sferei 

de interes și de considerare a criticii literare, căreia în lipsă de orice altă 

definiție i s-a aplicat o etichetă care poartă în sine marca excluderii, 

paraliteratura”. 

Acest sector paraliterar, din care face parte și romanul popular 

românesc, etapă corelativă apariției genului romanesc autohton, constituie 

subiectul marcant al studiului Ioanei Drăgan. Autoarea elaborează un 

amplu eșafodaj teoretic pornind de la viziunile înregistrate în teoria 

literară românească și occidentală. Coexistența celor două domenii, literar 

și paraliterar, ne spune autoarea, „nu există de sine stătătoare, ci numai în 

întrepătrundere și inter-influențare reciprocă”, și, pe urmele lui Jean 

Tortel, explică maniera în care, prin simbioza dintre cele două circuite, 

paraliteratura împrumută de la literatură aparența, adică „sistemul său 

general de expresie, scriitura și, în interiorul acesteia, forma sa materială, 

cartea, și toate genurile sale: povești, romane, teatru, piese versificate, 

eseuri”, fapt ce nu poate decît să apară ca benefic, întrucît analiza 

vecinătății acestor niveluri avantajează studiile literare, extinzînd totodată 

percepția asupra mecanismelor generatoare de sens, autorilor, operelor și 

genurilor literare care impun granițele dintre literatura „înaltă‖ și cea „de 

consum‖. Această distincție este însă amendabilă deoarece este construită 

pe respingerea apriorică a literaturii considerate ca fiind „de consum‖, 

repudiată în numele autorității autotelice a ceea ce numic canon, sigiliu al 

prestigiului operelor de ficțiune. În această privință, este recomandată o 

conciliere a literaturii populare, care întrebuințează ca notă distinctivă 

ornamentația melodramatică, cu estetismul și autonomia sa, fapt ce se 

poate realiza prin înțelegerea manierei de articulare a modelului predilect 

pentru literatura română a secolului al XIX-lea.  

În privința receptării romanului sentimental din cultura română, 

Angelo Mitchievici se situează de cealaltă parte a baricadei, semnalînd 

existența unui canon alternativ, consumist, al textului romanesc de factură 

decadentistă. În rigurosul studiu Decadență și Decadentism (2011), 

autorul analizează mutațiile receptării formulei romanești, și, dublînd 

perspectiva sociologiei literare cu cea estetică, arată că „literatura de 

consum consituie un bun turnesol al gustului unei epoci”. Ocupîndu-se de 

fizionomia romanului decadent, Mitchievici indică drept precursori ai 

acestuia romanțurile, adică textele sentimental-melodramatice ce fac 
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obiectul literaturii de consum, și explică maniera în care, prin rafinarea și 

cultivarea gustului publicului românesc prin intermediul dezvoltării 

stratului consumerist-periferic, cultura română se angajează într-un 

proces evolutiv de recuperare culturală: „Edificatoare pentru înțelegerea 

momentului și a semnificației fenomenului decadent devine cercetarea 

ambelor circuite, mainstream-ul, elitist, pasabil de a oferi o configurație 

canonică, și cel consumerist, cu o asumată superficialitate și exercitînd un 

rol esențial în formarea gustului public așa cum la nivel politic se 

încearcă o formare a spiritului public. Aceste două circuite, care nu o dată 

interferă, își împrumută repere, reprezentanți și opere, comerț permanent 

în care un rol îl joacă și critica literară” (Mitchievici, 2011: 86).  

În Definițiile romanului. De la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu, 

Șerban Axinte studiază diacronic treptele configurării romanului 

românesc, de la stadiul de jos al literaturii de periferie, trecînd prin faza 

de mististorie și pînă la forma desăvîrșită și estetic autonomă a creației 

romanești consacrate, într-un efort documentar și sistematizant 

remarcabil. Cercetătorul reconsideră contextualizant și redefinește etapele 

evoluției genului romanesc autohton, analizînd conceptele și dezbaterile 

estetice din jurul acestuia. Pornind de la ceea ce numim „poetica 

explicită‖ a romanului, adică de la concepțiile asupra genului, așa cum au 

fost ele formulate de romancieri, critici și istorici literari, autorul 

volumului demonstrează că specia caută în permanență să eludeze 

eșafodajul teoretic și să își manifeste autonomia în fața încorsetărilor 

sistemelor abstracte de principii care încearcă să o circumscrie, motiv 

pentru care apare tensiunea dintre operă și proiectul său teoretic. 

Romancieri precum Duiliu Zamfirescu sau G. Călinescu au scris, 

deopotrivă, ficțiune și articole teoretice, fără însă ca acestea să se 

suprapună perfect, iar romanul nu apare neapărat ca o materializare fidelă 

a setului de principii brevetat de autori. Eminescu nu este un teroretician 

literar, însă reflecțiile sale teoretice, integrate arhitecturii narative, sînt cu 

atît mai prețioase din perspectiva reușitei sale romanești. Descriind o 

„succesiune de crize” ale romanului ce „pune sub semnul întrebării 

prezentul” și „regîndește trecutul pentru beneficiul viitorului”, Șerban 

Axinte arată cum spațiul cultural românesc se află într-o perpetuă 

restructurare și destructurare teoretică a genului romanesc, cu o 

receptivitate sporită față de fenomenele estetice occidentale pe care tinde 

să le asimileze, atracția față de seria romanelor populare fiind o 
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consecință a acestui fapt. Deplasînd discuția către „hipermnezia 

romanului”, cea care „oferă posibilitatea de a evolua regresiv spre 

întemeierea speciei, în general, și către modalitățile, respectiv 

împrejurările complementare de absorbție a romanului în literatura 

noastră”, criticul atrage atenția și asupra convențiilor romanului 

„precanonic”, capabil să își instaureze un canon propriu, dînd exemplul 

unor texte ca La gura sobei sau Catastihul amorului, dovedind 

particularitățile simbiotice dintre practica romanescă și gîndirea teoretică 

în metabolismul operelor de ficțiune. 

Toate aceste tentative, complementare sau contradictorii, de a 

cartografia biografia romanului românesc de pionierat și de a clarifica 

originea popularității care îl face să devină genul cu cea mai extinsă 

audiență au împins dezbaterile pe numeroase fronturi, condiționînd 

utilizarea unor serii de observații din mai multe cîmpuri de cercetare. 

Fiecare istoric literar a pornit demonstrația de la propriile repere și viziuni 

asupra dimensiunii evolutive a acelui fenomenului romanesc ce permite, 

după R. M. Albérès, întîlnirea celui mai exigent și a celui mai comun 

cititor. Identitatea romanului românesc de început de drum este negociată, 

filtrată prin mai multe grile critice heteroforme, trădînd un interes crescut 

pentru un complex sector de istorie literară care nu a permis 

circumscrierea definitivă a problemei. Considerăm că romanul 

sentimental-melodramatic, care se folosește de istorismul romantic și de 

cîteva dintre cadrele realismului pentru a-și crea un relief imaginar 

credibil, ar trebui analizat dintr-un unghi teoretic mai extins, după cum 

propune și Peter Brooks în The Melodramatic Imagination, și anume ca 

un mod imaginativ ce se impune prin prezența unor contururi și a unei 

modalități coerente de reprezentare și elaborare a imaginarului.  

Ipostaziind un alt tip de experiență literară, îndelung marginalizată 

din cauza dificultăților sale de armonizare cu estetica realistă, pe care o 

subordonează sieși, distincții precum cea susținută de Ioana Drăgan și de 

alți critici din perspectiva unui establishment cultural elitist, care împarte 

producția literară în două sectoare, cel literar și cel paraliterar, nu mai 

apare atît de justă în lumina cercetărilor ulterioare. Este insuficient să 

susținem că aceste două domenii se află într-un raport circumstanțial de 

influențare reciprocă deoarece ambele conțin o proporție semnificativă 

din cealaltă. Cert este că nu putem diminua rolul experimentului estetic 

popular în evoluția literaturii și culturii moderne, întrucît această secvență 
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literară a cîștigat un public ce o considera drept o parte integrantă a 

repertoriului său cultural. În acest sens, Peter Brooks a demonstrat și 

importanța orizontului ficțional melodramatic asupra evoluției literaturii 

moderne prin evidențierea înrîuririlor acesteia asupra a ceea ce numim 

high literature, identificînd elemente specifice la Honoré de Balzac, 

Henry James și F. M. Dostoievski.  

Pentru Peter Burke, literatura și cultura populară devin rezultate ale 

unui proces evolutiv de democratizare a bunurilor materiale și spirituale, 

care devin accesibile celor mai extinse pături sociale, garantînd noi 

mijloace tehnice pentru dezvoltarea artistică, politică și intelectuală a 

spațiului european. Referitor la producția literară populară, Burke 

introduce și termenul de pseudo-event pentru a marca efervescența 

ficțională și maniera prin care atrăgea un public numeros. Extinzînd 

confiniile criticii literare, care tinde să discrediteze sau, în cel mai bun 

caz, să arunce acest model în subsidiar, admitem că melodrama este o 

dimensiune de neevitat a conștiinței moderne, o componentă activă a 

literaturii actuale, semn că învelișul literar s-a rafinat, însă esența este 

aceeași pe care se străduiau să o valorifice primii noștri romancieri, 

printre care se numără și Eminescu. Este necesar să recunoaștem în 

romanele istorice de pionierat, în acel historical romance, preistoria 

genului, pe care se va construi viitorul roman istoric, desăvîrșit la 

începutul secolului al XX-lea. 

 

Concluzii  
Cristalizarea speciei romanului istoric românesc reprezintă un 

proces sinuos, cu o evoluție multifațetată. Construcțiile romanești 

analizate reliefează existența unei omologii între universul ficțional, 

imaginar al operelor și realităților istorice, fapt datorat imboldurilor 

artistice care condiționează elaborarea literară. Conștiința teoretică a 

primilor noștri romancieri și, implicit, cea asumată de Eminescu, 

sintetizează specificul tuturor direcțiilor estetice populare din spațiul 

european, pe care le adaptează materialului istoric, cultural și social 

românesc, transformat literar de voința mărturisită sau neamărturisită de a 

ilustra o teză. Ascuțișurile ideologiei pătrund textura care camuflează 

realitățile sub învelișul ficțiunii și impun modele de discursuri literare 

tributare momentului care le generează și frămîntărilor care segmentează 

societatea timpului lor. În pofida unei himere solid înrădăcinate în cultura 
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română, granițele configurației canonice nu oferă o viziune închegată, 

concentrată, a evoluției genului care se hrănește cu predilecție din 

zbaterile istoriei, ci pune la dispoziție doar o selecție de piese literare în 

care rădăcinile unei vaste tradiții sînt ignorate întrucît nu corespund 

imaginii constituite ulterior a ceea ce denumim generic drept reușită 

estetică sau vîrf al realizării artistice. Tocmai arbitrarietatea procesului de 

selecție și fascinația exercitată de particularitățile multitudinii de texte 

ignorate au inspirat cercetări sistematice și teoretizări ale existenței unui 

canon alternativ, menit să dezvăluie o perspectivă de ansamblu asupra 

căutărilor artistice identitare care au modelat fizionomia prozei românești.  

Or, proza lui Mihai Eminescu și a primei noastre generații de 

romancieri demonstrează că biografia romanului istoric românesc este 

constituită din episoade ce se leagă și se dizolvă concomitent prin afinități 

și prin contradicții sau inadvertențe totodată, ca efect al unui efort de a 

asimila toate tendințele și formulele specifice atît literaturii clasice, cît și 

celei populare. Gustul pentru aceasta din urmă a fost îndelung exersat și 

șlefuit mai întîi prin traduceri și mai apoi prin producții originale ce au 

relevat potențialul seducător al faptelor de viață de a deveni subiecte de 

roman. Acest caracter hibrid al romanului istoric românesc rezidă în 

confluența dintre virtuțile de frescă, natura documentară, exuberanța 

mărturisirilor, luciditatea critică și hegemonia fabulației. Scriitura 

autohtonă de evocare se naște prin absorbția tehnicilor romanului social, 

realist, de aventură, de mistere și a celui haiducesc, într-o perioadă în care 

natura obiectivului estetic stîrnea controverse ce aveau să se perpetueze și 

în deceniile următoare către discreditarea unora dintre formele de 

reprezentare, etichetate ca inferioare, așa cum se întîmplă cu universul 

ficțional al romanului romantic, sentimental-melodramatic, și glorificare 

altora, precum tendințele clasiciste, realiste ori naturaliste. Asemenea 

distincții și împărțiri ale formulelor și ornamentației literare în ranguri 

mediocre sau artistocratice sînt amendabile întrucît se arată încorsetate de 

criterii relative, care trec cu vederea întrepătrunderea registrelor și 

condiționarea reciprocă. 

Romanul eminescian de inspirație istorică reunește, în consecință, 

funcții plurivalente, care oglindesc etapele din formarea conștiinței 

naționale, vor înlesni articularea în memoria colectivă a unor anumite 

seturi de reprezentări ale momentelor desprinse din trecutul național și 

valorificate literar. Exigențele speciei răspund acestor atribute 
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mentalitare, iar viziunea scriitorului este chemată să confere o viață 

orginală unui eveniment istoric cunoscut, să îi sondeze profunzimile cu 

ajutorul imaginației creatoare și să îi completeze golurile cu forța 

plăsmuirii artistice. Adevărul este respectat în datele sale esențiale și 

augumentat prin joncțiunea cu legile posibilului, respectînd condițiile 

veridicității și verosimilității. 

Această hermeneutică artistico-literară a trecutului, este 

fundamentată, în descendența modelului lui Walter Scott, pe binaritatea 

autenticitate-invenție. Cele două domenii oferă împrejurări reale unor 

întîmplări ideale grefate pe articulațiile ficțiunii. Deși frontierele 

evenimentului autentic și cele ale plăsmuirii sînt adesea confuze, scriitorii 

români se dovedesc străluciți creatori de atmosferă, care subsumează 

universurile ficționale unor țeluri etice, estetice și ideologice bine 

conturate, compatibile atît cu momentele evocate, cît și cu timpul lor. 

Dacă în zorii modernității, la Eminescu și Filimon predomină valențele 

satirice și critica socială, pe fundalul incandescent romantic, nu putem 

ignora că una dintre cele mai reușite ale arhitecturii sale narative constă în 

individualizarea sensului istoric și a firului evenimentelor tratate, pe care 

le integrează unui tablou generos, compus din moravuri, psihologii și 

idealuri. Universurile ficționale create în paginile romanului propun 

intrigi convingătoare, coerente și omogene, transpuse în osaturi literare 

viabile, plasate la granița dintre tradiție și reformare, fie că privim Geniu 

Pustiu ca pe un experiment literar sau ca pe o concesie făcută gustului 

public.  
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Geniu Pustiu- The pressure of tradition and the rehabilitation of 

the melodramatic model in the historical prose  
 

Abstract  
The present paper aims to analyse the narrative architecture 

created in Eminescu’s novel, Geniu pustiu in order to describe 

significant details about the particularities of the romanian literary 

phenomenon. Even though this posthumous prose contains numerous 

corrosive inconsistencies and contradictions for the logic of the fictional 

universe, it illustrates an important stage of the development of the 

Romanian historical novel. The narrative architecture created by 

Eminescu captures this conformism toward the pressure of the popular 

novel tradition, colored by the romantic and melodramatic spectrum. The 

19th century novel art, as it was stated in the Romanian culture, restores 

a vision that uses the air of tense improvisation that fully speculate the 

effects of sensational situations. At the same time, giving a poetic status 

to a hybrid genre will attract the use of the familiar esthetic options of 

Romanian authors, who pursue to integrate a known reality into the 

resources that determine fiction in a certain age of imagination and 

imagery. 

Key-words: novel, theory, history, melodrama, tradition. 
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Anul II, Timișoara 

Petru Creția, exeget al dramaturgiei eminesciene 

În studiul său introductiv la Opere, VIII, Teatrul original și tradus. 

Traducerile de proză literară. Dicționarul de rime, Petru Creția pornește 

de la premisa unei aspre prejudecăți asupra laturii mai puțin cunoscute a 

creației eminesciene, dramaturgia, latură ale cărei străfunduri par țintuite 

în enigmatic, tocmai prin scăderea activității de editare, cît și prin spiritul 

lacunar regăsit în receptarea critică. În acest sens, se identifică omisiunea 

lui Perpessicius de a edita creațiile ce țin de genul literar în cauză, precum 

și lipsa unei imagini consistente a acestei părți a activității literare pe care 

o întreprinde marele autor. Creția se asigură că cititorul studiului înțelege 

dificultatea asamblării textelor prezente doar sub forma manuscriselor cu 

un caracter dezorganizat, considerînd acest proces de joncțiune nu unul 

simplu, filologic, formal, ci unul care presupune o înțelegere deplină a 

structurii, cît și un simț fin asupra universului generat de tensiunea internă 

a operei respective (Creția, 1988: V). 

În ciuda caracterului rodnic al direcțiilor de analiză care ar putea 

alcătui un studiu exhaustiv de-a dreptul impresionant – vizîndu-se în acest 

sens „formația”, judecata critică, opera dramaturgică în general, 

receptarea din partea posterității, cît și analiza surselor istoriografice și 

literare
1
 –, autorul studiului își expune dorința de inovare a cercetării 

sferei literare în cauză. În vederea împlinirii acestui deziderat, Creția 

propune abordarea dramaturgiei eminesciene din două perspective 

esențiale: „raportul dintre intenție și realizare la Eminescu ca dramaturg”, 

precum și analiza „pînă în măduvă” a unor piese a căror realizare „a 

însemnat și o trainică împlinire”, demonstrînd valoarea culturală 

inestimabilă anticipată de autor, în pofida reticențelor venite din partea 

criticilor (Creția, 1988: VI). Concret, remarcabil este meritul arheologiei 

                                                 
1
 Acest studiu nu ar fi putut fi însă realizat din pricina spiritului lacunar al lucrărilor 

pregătitoare, pe care Petru Creția le numește „nesatisfăcătoare”. Mai mult, Creția nu 

dorește să fie repetitiv, considerînd contribuțiile lui G. Călinescu, George Munteanu și 

Vicu Mîndra mai mult decît suficiente în vederea formării unei idei referitoare la 

diferitele valențe ale teatrului eminescian. 
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textuale pe care a realizat-o în vederea conceperii acestui studiu, în 

funcție de care o abordare critică articulată a dramaturgiei eminesciene 

este posibilă. Petru Creția sintetizează etapele genezei dramaturgiei 

eminesciene, identificînd, printr-o analiză cuprinzătoare, particularitățile 

sale. 

Treptat, se introduce imaginea unui Eminescu–arhitect al 

dramaturgiei în veritabilul sens al cuvîntului, susținîndu-se că, din dorința 

de inovare, acesta a adus în literatura română ideea de dramă ce nu 

trebuie privită doar ca inventarul unor fapte sau întîmplări: fundamentală 

este excepționala plasare a personajului în centrul creației, construit în 

chip tragic prin ceea ce acesta gîndește, simte, fiind negreșit „prins în 

durerea lumii, confruntat cu sine și cu alții într-o pierzanie care este a 

tuturor” (Creția, 1988: XXI). Nu este de mirare preferința poetului pentru 

un teatru național, care să valorifice trecutul, tocmai pentru a purifica 

agonizanta precipitare a prezentului, în raport cu incertitudinea 

prospectului oferit de viitor. 

Urmînd viziunea prezentată anterior, două dintre piesele rămase în 

manuscris, ca de altfel toate celelalte, Decebal și lucrarea conexă, ce 

poate fi privită drept prologul celei dintîi, Pacea pămîntului vine s-o 

ceară, constituie valoarea testamentară a unui trecut glorios, avînd 

totodată menirea de acutizare a conștiinței unității naționale, menționată 

de poet în articolul-program Repertoriul nostru teatral: „Dar un 

dramaturg e care, întrunind mărime și frumusețe, curățenie și pietate 

adevărat creștină, se ridică cu totul din cercurile cele esclusive numai ale 

unor clase ale societății pînă la abstracțiunea cea mare și puternică a 

poporului” (Eminescu, 1980: 86). Așadar, poetul militează pentru 

înnobilarea operei dramatice, prin reîntoarcerea necesității unei literaturi 

în spiritul „ars gratia artis” („mărime și frumusețe”), care, însă, să 

reflecte totodată rolul mesianic al autorului, acesta avînd menirea de a 

mobiliza, de a sădi în cititor aspirații profunde de „edificare morală, de 

consolidare a sănătății și curățeniei moravurilor” (Creția, 1988: VI). Tot 

în acest articol, poetul menționează reprezentanți ai dramaturgiei 

universale, criticînd „sever pînă la necruțare” dramaturgia românească 

tocmai pentru spiritul lacunar al acesteia, chiar grotesc, în comparație cu 

amprenta lăsată lumii scenice de mari autori precum Goethe, 

Shakespeare, Victor Hugo, triadă ce subliniază doctrina critică formulată 

de poet. Concret, puțini sînt autorii români care, în ochii lui Eminescu, 
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figurează drept dramaturgi desăvîrșiți, ceilalți rămînînd la statutul de 

creatori ale căror creații „prostituă teatrul național și adeseori într-un 

mod pe cît de corupt pe atît și de barbar și de necult” (Eminescu, 1980: 

86). Cu toate acestea, Creția constată că nu prezenta polemică este axis 

mundi pentru dramaturgia eminesciană, chiar dacă aceasta a putut genera, 

într-o oarecare măsură, intenția poetului de a elabora opere dramatice care 

să echivaleze credința profundă cum că artistul trăiește prin opera sa și 

are datoria, față de semenii săi, de a-și închina creația spiritului de 

solidaritate poporală: „în fine acest etern laolaltă şi împreună, şi icoana 

lui estetică, ne face ca să ținem şi mai mult laolaltă şi-mpreună” 

(Eminescu, 1993: 1088). 

Eminescu îndrăgea teatrul, în toată splendoarea sa manifestată prin 

„măreţia și micile mizerii, mirosul culiselor si al decorurilor, micul și 

marele bagaj de iluzii, relaţia vie cu oamenii, mereu alţii, eroismul obscur 

şi trecătoarele triumfuri” (Creția, 1988: VII), motiv pentru care, pe lîngă 

lirica sa emblematică, a realizat un întreg tezaur dramatic, o multitudine 

de piese, mai mult sau mai puțin complete, printre care sînt notabile: 

Andrei Mureșanu, Amor pierdut – viață pierdută, Petru Rareș, Bogdan-

Dragoș etc. Dragostea față de teatru apare la tînărul Eminescu încă din 

perioada în care figurase drept sufleur și copist în cadrul trupei Pascali, 

privindu-și cariera drept formă de răzvrătire împotriva mîniei părintești, a 

tatălui său, Gh. Eminovici, care contesta cu desăvîrșire ocupația tînărului 

considerînd-o nedemnă pentru acesta (Călinescu, 1932: 129). Tocmai 

pentru a desființa cu desăvîrșire orice tentație a fiului său de a se 

reîntoarce la „calea rușinoasă a teatrului”, Gh. Eminovici îl trimite pe 

aceasta la Viena, centru cultural major, unde pasiunea pentru lumea 

scenei își găsește apogeul. Astfel, pentru Eminescu, şcolarul de la 

Cernăuţi şi fostul sufleur, teatrul devine un al doilea mijloc de informaţie 

literară, tînărul nelipsind de la reprezentațiile Operei sau ale Burgtheater-

ului (ibidem: 139), fapt care demonstrează adulația sa intrinsecă pentru 

această formă de expresie, de-a dreptul remarcabilă (Creția, 1988: VII). În 

anii ce au urmat, regăsindu-l la Berlin, tînărul Eminescu pare să elaboreze 

aici planurile unor lucrări inspirate din legenda dacică, survenite în urma 

audierii prelegerilor profesorului său, Lepsius. Apare, așadar, intenția 

făuririi unui poem sau a unei drame în patru cînturi, intitulată Decebal 

(ms. 2286, f. 72), operă în cazul căreia ajunge la un compromis, alegînd 

să integreze în aceasta poezii gata scrise, sau fragmente de poezii, 
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construindu-le sub forma unor dialoguri sau scene monologate de factură 

istorică menite să dinamizeze imaginarul dramatic prin intensitatea care 

derivă din manifestarea acestora (Călinescu, 1932: 187). Marcante sînt și 

mărturiile potrivit cărora Mihai Eminescu nu a permis ca „negura și 

neputința” din ultimii ani ai vieții sale să îi pericliteze „gustul insațiabil” 

pentru lumea scenică, pasiunea de a scrie teatru constituind totodată o 

portiță de scăpare din universul suferinței către alte meleaguri, în acest 

caz fiind reprezentative ultimele două scrieri dramatice: Trei flori albe, 

despre care nu se cunosc foarte multe detalii, cît și piesa Lais, o traducere 

ce ilustrează neprețuita dragoste a autorului pentru scrierea de versuri. 

Întregul proces de clădire a creației dramatice pare construit ritualic, 

după cum observă Creția, deosebindu-se de spontaneitatea liricii – 

marcată de sîrguința prelucrării materialului dintr-un șir indefinit de 

versiuni –, dramele eminesciene rodind dintr-un plan aproape sistemic, 

alcătuit dintr-o listă de personaje, un rezumat al acțiunii propriu-zise, 

debutul unei perspective consistente. Urma o perioadă de scriere 

continuă, focalizată pe episoade cu un potențial deosebit, „o porțiune 

privilegiată” care însă nu își găsea finalitatea, scriitorul abandonînd 

procesul iremediabil (v. Bogdan-Dragoș și Ștefan cel Tînăr), din dorința 

evitării unei „extensiuni” inutile (Creția, 1988: X). Se creează, involuntar, 

proiecte de factură prototipică ce nu pot parcurge traseul liniar specific 

dramaturgiei, ci care apar sub forma unei parabole sinusoidale, avînd 

momente de tensiune, precedate de secvențe aproape inerente și urmate, 

uneori, de acte, care, odată realizate, „epuizează substanța dramatică” 

(Creția, 1988: XI), dezvoltînd chiar statut autonom
2
. 

 Pe de altă parte, se pare că cel mai eficient procedeu era unul 

invers celui menționat anterior, poetul plecînd de la poezii sau fragmente 

scrise în prealabil, pe care acesta intenționa să le insereze în cuprinsul 

pieselor, pentru a facilita, într-o oarecare măsură, scrierea acestora. 

Reprezentative stilului subsidiar prezentat anterior sînt dramele Decebal, 

Mira, Alexandru Lăpușneanu, Petru Rareș, sau comedia Minte și 

                                                 
2
 Un bun exemplu se regăsește în piesa Decebal, mai precis în finalul tragic 

(monologul interpretat ca aparținîndu-i personajului-eponim), în care este concentrată o 

întreagă dogmă a gloriei depline și a consecințelor acestui comportament intempestiv, 

eclipsînd în mod vizibil acțiunile anterioare, chiar scena morții lui Decebal și bocetul 

Dochiei. 
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inimă. Menținînd liniile acestei interferențe dintre poetic și dramatic, 

Creția observă o oarecare prefigurare a teatralului, prin identificarea unui 

caracter scenic, marcat îndeosebi prin existența unor „glasuri” percepute 

la nivel structural în poemele lui Eminescu (v. Scrisoarea a III-a), sau a 

unor secvențe lirice cu caracter monologat, afișînd valențe dramatice. Mai 

mult, în vederea acutizării acestei legături, Creția constată că opera 

dramatică eminesciană și cea lirică „sînt legate prin zeci de trainice fire” 

(ibidem), una dintre aceste legături fiind vizibilă în cuprinsul operelor, 

prin insistența poetului asupra secvențelor lirice, depărtîndu-se decelabil 

de la tehnica dramatică, în detrimentul unui accent ce cade pe 

manifestarea emoției poetice
3
.  

 

Profunzimea dramelor dacice: Decebal și Pacea pămîntului vine 

s-o ceară  
În cele ce urmează voi analiza două dintre dramele eminesciene, 

considerate lucrări conexe, centrîndu-mă pe viziunea lui Petru Creția 

potrivit căreia specificul tragismului eminescian pune accent pe drama 

lăuntrică a personajelor, plasînd în plan secundar faptele și întîmplările 

propriu-zise (Creția, 1988: XXI). 

Alcătuită din două acte – cel dintîi, la nivelul căruia se observă 

ideea de unitate dramatică, cît și un „act al deznodămîntului”, menit să 

găsească apogeul tensiunii dramatice exercitată de primul act –, drama 

dacică Decebal întrunește o serie de caracteristici pe care Creția le 

consideră piloni ai literaturii dramatice specifice epocii. În ceea ce 

privește contextul, piesa cuprinde momente emblematice dintre anii 103 

și 105 d. Hr., avînd ca fundal primul război dacic purtat împotriva 

romanilor. Piesa nu vizează, însă, decît perspectiva dacilor, mai precis 

interacțiunile lui Decebal cu diverse personaje, în așteptarea momentului 

oportun pentru a-și ataca inamicul de temut, față de care personajul-

eponim poartă o ură justificată, pe care și-o exprimă adesea: „Și num-acel 

popor plin de trufie,/Leneș și orb și-nchipuit și rece,/Acea adunătură de 

tîlhari!”.  

                                                 
3
 De menționat două excepții, Andrei Mureșanu și, mai cu seamă, Alexandru 

Lăpușneanu, în care Mihai Eminescu „dă semne că intrase pe deplin în stăpînirea 

meșteșugului de dramaturg” (cf. Creția: „aceste două scrieri urmărind un filon original, 

bine constituit”). 
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Această așteptare, anticiparea plină de speranță și teamă a unei 

confruntări decisive, dorința de situare în tabăra învingătorilor în vederea 

obținerii gloriei depline reprezintă, de fapt, episoade statice, care necesită 

dinamizare, în vederea identificării lor cu genul dramatic. Trecerea de la o 

inerție generală la o euforizare a acțiunii se reliefează prin intermediul 

scenelor dialogate marcînd o pasiune aproape violentă pentru cauză, 

exponențială fiind confruntarea verbală dintre figura dominantă a taberei 

dacice, Decebal, și diferiți reprezentanți antagonici, acest schimb de 

replici însemnînd și „o înfruntare pur verbală între două lumi, o suspensie 

a oricărei acțiuni în așteptarea, în iminența, adevăratei acțiuni” (Creția, 

1988: XII). Cumva, întregul act pare întemnițat într-un glob de cristal pe 

care gravitatea războiului ce stă să se iște, precum o furtună, nu îl poate 

atinge, dar care atunci cînd se va produce, așa cum îi este menit din 

alegerile făcute de personaje, va distruge iremediabil serenitatea inițială. 

Se identifică aici debutul unei idei de fatalism asumat, tocmai prin 

anticiparea unui viitor distructiv căruia personajele nu i se pot împotrivi 

pentru că și-au asumat, de la bun început, consecințele actelor lor. 

Construind cadrul acestei idei, fatalismul reprezintă atitudinea filosofică 

conform căreia individul se regăsește neputincios în fața evenimentelor 

care urmează să aibă loc. Viziunea poate fi argumentată în diferite 

moduri: prin apel la legi logice și necesități metafizice, prin referire la 

domeniul dogmatic (existența și natura lui Dumnezeu), sau prin apel la 

determinism cauzal (Rice, 2002). Piesa Decebal corespunde, în special, 

ultimului argument. Astfel, apare noțiunea de resemnare în fața destinului 

necruțător, noțiune concepută încă din antichitatea greco-romană prin 

actul de personificare a predestinării, denumită și „moira” (Lăzărescu, 

1992: 81). În acest sens, liberul-arbitru preia un loc secundar în existența 

umană, orice intenție conducînd la apelpisie, tocmai din geneza 

convingerii că niciuna dintre acțiunile pe care le întreprindem nu este în 

totalitate rezultatul propriilor noastre dorințe, cu toții constituind simple 

rotițe ale unui mecanism pe care nu îl înțelegem pe deplin, dar a cărui 

funcționalitate ne este indispensabilă, chiar vitală. Debutul operei 

Decebal fixează în scris acest spectru filosofic, prin intermediul unei 

secvențe dramatice, Cîntec al faurilor de arme, strigătul colectiv avînd 

„funcția unui cor supraordonat acțiunii dramatice” (Creția, 1988: XII). 

Acești făurari ai instrumentelor destinate războiului constituie – pe lîngă 

obștea plasată în exteriorul conflictului, care nu cunoaște mai mult decît 
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menirea impusă de condiționarea lamentabilă și ierarhizarea sarcinilor –, 

de ce nu, și prevestitori, unelte ale moirei prin care se anticipează o 

confruntare primejdioasă: „O lume zace/În roș oțel./Ce vreți a face/Faceți 

din el./Voiți coroane,/O, regi făloși!/Mișcați ciocane/Pe fierul roș”. Sînt 

considerați exteriori, în primul rînd prin ideea de anonimizare a lor, 

necunoscîndu-se tabăra căreia îi aparțin, travaliul lor avînd efect de 

generalizare; un rege „fălos” care dorește victoria, exprimată prin 

imaginea „coroanei”, trebuind să ia în considerare importanța trudei pe 

care o exercită aceste figuri. 

Se face trecerea aproape imperceptibilă la un univers particular, 

regele introdus în acțiune,  în acest caz, fiind o figură de-a dreptul 

remarcabilă a istoriei, Decebal, care, abia întors dintr-un conflict victorios 

împotriva sarmaților iazigi, prinde încredere în propriile forțe constatînd 

că este pregătit să atace un inamic de proporții abisale: armata romană, 

simbolizată prin imaginea unui vultur de aur – „În van mă-nvingeți, în 

zadar înfipt-ați/Vulturul de aur in pămîntul negru/Și sînt al Daciei vechi... 

victoria voastră/Din ce în ce mai mari puteri îmi dă!‖. Creția denumește 

acest început „răgazul dintre două lupte” (ibidem), identificînd, totodată, 

structura mișcării scenice, avîndu-l ca element central pe Decebal, acesta 

fiind în relație directă, de la început, cu reprezentanții curții regale, 

urmînd interacțiunile cu Boris, Iaromir, Celsus, revenindu-se în chip 

simetric la curteni, și finzalizîndu-se cu Longin. Din această schemă a 

fost exclus, în mod voit, personajul Dochia, care este considerat marginal, 

pentru că apare doar în ultimele două scene, fără să existe interacțiune cu 

marele rege dac. Creția realizează o schemă separată pentru apartenența 

Dochiei, plasînd-o, împreună cu trădătorul Boris, în categoria dacilor, pe 

Longin și Celsus adăugîndu-i la polul opus, în categoria reprezentanților 

Romei; în centru, desigur, îl regăsim pe Decebal, iar Iaromir se află 

undeva în exterior, figurînd pe de-o parte ca susținător împătimit al 

romanilor, pe de altă parte reprezentînd învinsul lui Decebal, cumva un 

personaj singular ce exprimă ideea de dualitate. Avînd în vedere 

interacțiunea Iaromir–Decebal, se distinge o puternică comparație între 

categoriile antitetice, daci și romani. Pentru Iaromir, Roma este „un 

principiu indispensabil de stabilitate și orientare istorică” (ibidem: XIV), 

omul roman reprezentînd un exemplu concret de putere, neclintire în 

legăminte, („Dar vei găsi că vorba nu și-o calcă/Dar vei găsi c-amicu lui 

e-amic./Dar vei găsi c-un sîmbur de tărie/Este în inima oricăruia 
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roman”),  eternizarea faptelor („Ce unul face, zeci nu pot strica./Acesta-i 

semnul c-un roman o face:/Este eternitate-n fapta lor”), avînd un caracter 

calculat, rece, impasibil prin excelență („Va apărea nepăsător și rece,/Va 

ține toga învîrtită-n mînă/Și te-a-ntreba iar: Pace or război?”), conștient 

de menirea sa de fruntaș, stăpîn al lumii(„Nimic, nimic, pe dînșii nu-i 

atinge./Crezi tu că gloria lor proprie-i atinge?/De e sau de nu e... tot una 

li-i./Ei știu că vine chiar dacă n-o cată./În astă nepăsare-etern aceeași”). 

Această predestinare asumată este determinată și de asemănarea lor cu 

figurile divine, după cum menționează Iaromir: „De-aceea cred că zeii 

coborîră,/Că ei trăiesc azi între oameni/Ca Cezari, ca preoți, ca 

senatori/Ieri în Olimp, ei azi-s pe pămînt”. Iaromir aduce argumente în 

vederea acutizării portretului romanilor, în liant cu divinitatea, 

menționînd trăiri și stări afective paroxistice, de la beatitudine („Și 

obiectul bucuriei lor/Trebuie să fie astfel încît un alt om/N-veci a pricepe 

nu va putea.”), la amărăciune lăuntrică de proporții („Nenorocirea lor, 

dacă o simt,/E-astfel c-un om nu ar putea purta”), toate aceste valori fiind 

acut hiperbolizate, ajungîndu-se chiar la un fenomen de neclintire în fața 

metamorfozei firești, progresive: „Nu e schimbare în acest metal,/Nu e 

schimbare în aceste inimi:/Neron în leagăn e Neron pe tron.‖. Ampla 

secvență descriptivă ce denotă adulație își regăsește apogeul prin ideea de 

unicitate iluzorie, Iaromir părînd orbit de grandoarea renumitului popor 

de neînvins, declarînd că „Pămîntu-ntreg n-are valoarea unui,/Unui 

roman”. Cît despre poporul dac, Iaromir nu contestă măreția acestuia ci îl 

prezintă ca pe un contrariu al aliaților săi romani. Pentru a ilustra această 

caracteristică, iazigul îl asociază pe însuși regele dac cu elemente menite 

să reflecte o realitate mobilă, imprevizibilă: „Tu ești o stea... dară te 

miști... nu stai‖/[...]/Tu nu știi ce voiești... ești oceanul”, această 

comparație culminînd cu imaginea unui titan, destinat să ilustreze, după 

cum menționează Creția, „o neodihnă mereu răzvrătită împotriva cerului, 

mereu fatal învinsă în asaltul ei impetuos și zadarnic”. 

Decebal privește întregul discurs cu scepticism, criticînd aspru 

întreaga atitudine a conducătorului iazigilor, acuzîndu-l de lipsă de 

ripostă, punînd totul pe seama naivității: „Din ăști tirani faceți un 

ideal:/Nu în ei înșii e mărimea lor,/Este în slăbiciunea voastră”. În 

definitiv, Decebal nu pare sub nicio formă mișcat de vorbele admirative 

ale lui Iaromir, excepție constituind comparația realizată de acesta, pe 

care Decebal o acceptă și chiar o întărește („Astfel e sufletu-n antica 
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mare./Ce-i pasă ce simțiri o să vă-nspire,/Indiferentă... solitară... 

mare!/Astfel sînt dacii: luptă... ș-apoi piere!”), trimițînd la ideea de 

răzvrătire și luptă, dorind cu ardoare nimicirea Romei, idee ce îl macină 

pe conducătorul de temut. Mai mult, la rîndul său, încearcă să schițeze un 

portret în oglindă, avînd ca punct de referință vorbele pline de patos ale 

iazigului, cît și condiția acestuia de „biruit”: în ochii săi, romanii își 

umilesc înfrînții, îndepărtîndu-le și ultima fărîmă de demnitate, obligîndu-

i, fără excepție, să lupte în arenă în vederea delectării publicului roman, 

așa cum se remarcă în următoarele versuri care indică o conștiință aprigă 

asupra dezbinării, surghiun pe care îl generează Imperiul Roman: 

„Gladiatori cu corpul sînt aceia/A cărora putere este mare,/Gladiatori ai 

spiritului sînt/Acei a căror minte este mare!/Tot ce-i străin e-al lor – e 

gladiator”. De asemenea, Creția identifică, din punct de vedere analitic, 

dubletul antitetic Dacia-Roma care se conturează pe fondul unor „perechi 

de opoziții”, „independent de desfășurarea dramei și de enunțurile 

actanților”, refăcînd „opoziția fundamentală” (ibidem: XVII). În acest 

sens, Daciei îi corespund imagini dinamice, ale trecerii, ale tumultului, 

violenței, nebuniei, prin elemente ale naturii precum focul, „marea 

furtunoasă”
4
, „bestii violente” (zimbrul, taurul, leul), pe cînd Roma are în 

centrul său „imagini ale fixității stelare”, care trimit către „duritate și 

imobilitate statuară”, răceală, chiar eternitate. Printre aspectele recurente 

vizînd primul termen al  opoziției, mai precis universul dacic, se remarcă 

imaginea frecventă a focului, de la caracterul său productiv, în vederea 

utilizării la prelucrarea armelor, pînă la însușirile sale distructive, 

simbolizînd lumea dacă propriu-zisă, „pornită să nimicească Roma” 

(ibidem). 

Această interacțiune este precedată de dialogul Decebal–Boris, din 

care se desprinde ambiția dinastică a tînărului îndepărtat de la tron în 

favoarea lui Decebal. Cunoscîndu-și dreptul genealogic, Boris, trădător 

prin excelență, complotează împotriva regelui, jucînd rolul unui 

instigator, schițînd o ură reciprocă față de Imperiul Roman („Și inamic ți-

                                                 
4
 Locul cel mai semnificativ pentru funcția „mării” îl reprezintă deznodămîntul 

piesei, prin replica Dochiei „Eu simt în mine glasul,/Lumina, sufletul, durerea mării”, 

doi dintre termenii enumerației trimițînd la rememorarea Daciei pierdute („durerea 

mării” și „sufletul”), „lumina” putînd reprezenta, după cum menționează Creția, 

„reverberarea holocaustului final” (cf. Creția, 1988: XVIII). 
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oi fi cît oi vedea/Genunchi plecîndu-ți la piciorul Romei”), pentru a-l 

convinge pe Decebal să poarte un război care, după cum prevede acesta, 

îi va aduce nimicirea: „Ce-mi pasă mie cum pe rege-l cheamă/Dacă e 

mare Dacia?”. Celsus pare să sesizeze acest complot încă de la 

începuturile sale, exclamînd „O, șarpe!”, la auzul cuvintelor pline de 

venin ale băiatului, remarca fiind simetrică reacției pe care o are Dochia, 

atunci cînd Boris îi cere complicitatea: „O șarpe, i-ai înveninat 

suflarea,/I-ai turbat sufletul, că nu mai știe ce face. Va cădea...”. 

Trecînd la ordinea firească a interferențelor, cea de-a treia scenă 

presupune un dialog relativ diferit față de cele de pînă atunci, Creția 

observînd că respectivul „introduce în dramă un element insolit” (ibidem: 

XV). În primul rînd, se conturează statutul bizar al personajului central 

prin lipsa unor detalii concrete asupra identității acestuia, neputîndu-se 

stabili cu certitudine rolul său, sau motivul pentru care se află la curtea 

regală. Lista personajelor de la începutul piesei nu ne oferă decît detaliul 

originii acestui personaj enigmatic, „Celsus, un roman la curtea lui 

Decebal”, personajul particularizîndu-se abia la începutul Scenei I, 

Eminescu numindu-l „Pater Celsus”, „adăugînd și apoi ștergînd 

calificarea Un preot bătrîn‖ (ibidem). În al doilea rînd, scena se deschide 

cu discursul lui Decebal despre victoriile sale anterioare, dorind, parcă, să 

motiveze „setea” de glorie care îl încearcă („Taci, inimă, -n curînd ți-i 

stinge setea”), Celsus fiind martor manifestării regelui, venind în 

completare cu afirmația sa profetică ce amplifică intensitatea dramatică: 

„Și-a stinge setea... dar cu moarte”. Spre deosebire de Boris, care își 

alege cuvintele pentru a obține o reacție din partea lui Decebal, Celsus 

denotă înțelepciune și îndîrjire proeminentă tocmai prin înlăturarea 

cuvintelor din spatele unui paravan al vicleniei, alegînd să îi prezinte 

regelui dac, în chip rațional, motivele pentru care ar trebui să reconsidere 

implicarea în război. Un astfel de motiv vizează chiar condiția de muritor 

a regelui dac, pe care acesta, însă, o contestă: „Cum poți/ Să zici că 

moartea m-a putea atinge/Pe mine, ce-am o sută de viețe?”, urmînd un 

joc retoric prin care Decebal își exprimă o viziune plină de stoicism, prin 

refuzul de a-și accepta condiția și prin punerea războiului pe seama unei 

datorii prestabilite: „Ce este moartea? ... Pot să mor îndată/Făr-a mă fi 

răzbunat? Pot? Nu, nu!/Nu pot - căci nu o voi. Nu voi să mor,/Pricepi 

tu?... Este așa de dulce viața,/Așa de dulce este răzbunarea...”. Tocmai 

viziunea sa generează critica aspră venită din partea bătrînului preot, a 
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cărui privire pare să transcendă dincolo de realitatea imediată, motiv 

pentru care alege să contracareze în spirit nihilist: „Ah, Decebal, cît chin 

e-n astă lume,/Viața ei este un spasm lung,/Totul e mărginit - durerea 

nu./Un singur lucru e mai bun ca viața,/Pentru că nu-i nimic, nimic 

chiar: moartea”. Creția observă aici, cît și în versurile următoare, 

schimbarea valențelor inițiale ale dramei, conturîndu-se o nouă viziune ce 

trimite către decadență, prin „tumultul și sfîșierea istoriei, în determinările 

lor pur omenești” (ibidem). Singura modalitate de evadare din acest 

proces haotic al unei „dureri nemărginite”, o reprezintă abandonarea 

ireversibilă a tot ceea ce există, moartea, situarea în nimicnicie, aceste 

versuri răsunătoare din punct de vedere al acuității dramatice, trimițînd la 

nimicul originar: „Ah, cum nu sîntem pe atunci pe cînd/Nici ființa nu era, 

nici neființa,/Nu marea aerului, nu azurul,/Nimic cuprinzător, nimic 

cuprins,/Nu era moarte, nemurire nu/Și fără suflet răsufla în sine/Un ce 

unic ce poate nici n-a fost!”. Ceea ce urmează acestei secvențe este 

înfățișarea în chip simbolic a scenei genezei universului, genezei 

suferinței, Celsus imaginîndu-și o lume „nelume”, demitizată, punînd 

tragicul existențial pe seama unei pedepse divine: „Unde e starea ceea 

unde zeii/Nu existau, nici oameni, nici pămînt,/Pe cînd acea ființă ne-

nțeleasă/Nu-și aruncase umbrele în lume?/Umbrele ce sînt: moartea și 

nemurirea”. În tot acest haos imersiv, preotul își păstrează nădejdea 

ciclizării prin care lumea va reveni la hazardul inițial, trimițînd chiar la 

episodul biblic al apocalipsei: „Cînd va începe ca să curgă sînge/Din 

stele și din soare, cînd ființa/Ne-om mîntui - ne-om stinge pentru veci”. 

Se introduce, încă o dată, ideea de tragism interior, prefigurat încă din 

incipitul analizei, atît prin contrariul dintre două valori antitetice (dorința 

de a trăi veșnic și refuzul acestei idei absurde), cît și prin conflictul dintre 

conștiința apăsătoare și înăbușirea manifestărilor exterioare. Decebal este, 

de la bun început, un simplu erou tragic, ale cărui aspirații depășesc 

contururile lumii (evocîndu-se ideea de hybris), această lume, cea a 

oamenilor, legilor, istoriei, sau chiar a zeilor, motiv pentru care, Creția 

constată interiorizarea unei afinități pentru fisiune proprie, menționînd că 

„Decebal este făcut din însăși materia pierzaniei” (ibidem: XVI). Tot 

Creția îl plasează în categoria răzvrătiților istoriei, prin persistența sa în 

ideea de nimicire, depășirea ideii de glorie deplină, cît și neglijarea 

propriei fatalități. 
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Ultimul schimb de replici, cel dintre Decebal și Longinus, este 

precedat de scena pregătirii pentru război, în care Boris resimte 

deznodămîntul complotului său, comparîndu-l pe rege cu un taur a cărui 

mînie îl va conduce spre sucombare: „cade Decebal,/Nu cade Dacia... 

Lasă-l să turbeze/Pe acest taur... îl vom moșteni/Noi doi... Să nu îl 

liniștim,/Să-l tot împungem c-un bold ars în foc,/Doar s-o scula, pentru a 

cade – mort”. Apariția lui Longinus în fața lui Decebal ilustrează „scenic, 

prin contrastul dintre două naturi, contrastul dintre două lumi” (ibidem: 

XV), cea dacică și cea romană, acutizîndu-se comparația realizată de 

Iaromir în cea de-a doua scenă.  

Mai mult, trăsăturile legatului Romei, mai precis inflexibilitatea, 

răceala, indiferența și calmul („Cum a intrat de rece, liniștit!/Parcă e 

marmura, gîndești ca o statuie”), o înspăimîntă profund pe Dochia, unicul 

personaj feminin al piesei, care pare să împietrească la vederea acestei 

figuri surprinzătoare, aproape divine, remarcîndu-se un ușor transfer al 

elementului statuar („Cum mă privește c-ochii lui imobili/Parcă-

mpietresc... așa mă înfioară/Da, da! Așa trebuie s-arate zeii!”), ce 

trimite, printr-o remarcabilă interioritate, la mitul împietririi Dochiei 

(ibidem: XVI). 

Construindu-se fundalul faimoasei bătălii dintre cele două tabere, se 

așteaptă prezentarea efectivă a acesteia, fapt care nu mai are loc, poate 

din motivul epuizării substanței dramatice în Actul I, după cum sesizează 

autorul studiului. Dorindu-se totuși finalitatea operei, Eminescu 

realizează două secțiuni ce țin locul unui moment culminant și al 

deznodămîntului. În Blestemul lui Decebal, reapare imaginea focului ce 

cuprinde întregul spațiu scenic, marcînd masacrul trupelor dacice, 

învingătorii fiind construiți în chip idealizant („romani în zale luminați de 

aruncăturile razelor. În mijlocul lor, mai nalt, în poziție nobilă, Traian”). 

În clipele morții, Decebal rostește cu patos, un blestem către inamicii săi, 

ca o ultimă afirmare a ostilității, chiar a dezgustului față de acest popor de 

invadatori, sentimente pe care le exprimase, de altfel, pe tot parcursul 

dramei, punîndu-se, în vorbele sale, accent pe ideea de decădere 

iremediabilă: „Zeci de secoli vă urcarăți, zeci de secoli să cădeți,/Viața 

voastră să nu fie decît o lunga cădere!/Cum ați omorît voi un popor, 

astfel să muriți și voi”. Fiind o operă dramatică, firească ar fi fost 

împărțirea acesteia pe mai multe acte pe care Eminescu o anticipează, dar 

pe care nu o duce la capăt; în acest sens, Actului I îi este postpus un act 
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final, pe care poetul îl denumește „actul din urmă”, neștiind cîte l-ar fi 

precedat pe acesta. Așa-zisul deznodămînt reprezintă un lung monolog, 

neîntrerupt, al unui personaj a cărui identitate nu este dezvăluită, dar pe 

care o putem desluși din valențele discursului său, fiind vorba fie despre 

Decebal, fie despre o reprezentare latentă a regretelor sale. Avînd în 

vedere Textele aferente piesei, mai precis însemnarea 12, această 

reprezentare este pusă pe seama noțiunii de reîncarnare, după cum 

notează Eminescu: „Ideea metempsicozei. Acelaș corp, acelaș suflet, 

reprezentant al aceloraș idei ca bătrînul Decebal”. Creția pune la 

îndoială măsura în care ar fi fost folosită ideea în cauză, considerînd 

paradoxală o reîntrupare în același sine care se întreabă „dacă este sau nu 

el însuși” (ibidem: XX), în spirit shakespearean: „Sînt eu ori nu mai sînt 

eu e-ntrebarea?”. Întărind ideea anterioară, Creția constată că acțiunea 

acestui act nu este nimic altceva decît „o prelungire imaginară a unei vieți 

de curînd retezate [...], care dăinuie, ca a nălucilor de morți neîngropați ca 

să rostească ciudate și amare vorbe de heghemon înfrînt și nimicit”. 

Apare trecerea nefastă de la puternica personalitate a lui Decebal din 

Actul I, la imaginea decăzută a conducătorului, sleit de puteri și prădat de 

ultimele fărîme de speranță, derutat, pierdut „în abis”, acuzîndu-se de 

nenorocirea adusă asupra poporului său menit acum să peregrineze 

veșnic: „Ș-acel bătrîn a cărui umbră alta/O văd colo-n metal ... să fiu 

chiar eu?.../Să fie Decebal, dușmanul Romei?/ [...] Ș-asupra cui are să 

cadă vina,/Durerea unui neam întreg? Asupra-mi/ [...]”. Se fixează în 

acest discurs dramatic asumarea responsabilității sale regale față de 

supușii săi, pe care i-a trădat involuntar prin lipsa prudenței („De vină-s 

eu c-am fost ca orice om?/De vină-s eu că am dorit mărire?”), prin 

avîntul nebun într-o luptă irealizabilă, în care firele destinului aleseseră de 

la bun-început un învingător, poporul dac pierzîndu-și, pe vecie, scumpa 

lor patrie: „și, pustiiți și-mprăștiați prin lume,/Purtați cu greu blestemul 

ce-l port eu...”. 

Funcționînd drept prolog al acestei piese, drama Pacea pămîntului 

vine s-o ceară, constituie un dialog dintre doi interlocutori cu aspirații 

antinomice, Împăratul Romei (entitate generică, dar care ar putea să 

trimită la Traian) și un personaj cunoscut deja din drama Decebal, mai 

precis Pater Celsus (numele său însemnînd „înalt”, „de sus”), a cărui 

caracterizare este șlefuită cu o mai mare atenție în cuprinsul așa-zisului 

prolog. De aici aflăm cu certitudine că acest „preot bătrîn” (după cum îl 
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numește Eminescu) este un preot paleocreștin care s-a refugiat sau a fost 

exilat în Dacia.  

Schimbul de replici are loc, de această dată, în tabăra romană, 

înaintea atacului dac, Celsus părînd să acționeze conform unei datorii 

intrinseci, considerîndu-se în chip profetic, „un cunoscător al legilor 

eterne ale istoriei” (ibidem: XXIV), venind să ceară inițial pacea lumii, 

prin generalizare, particularizînd apoi rugămintea prin cererea păcii dintre 

cele două mari puteri, Roma și Dacia („Sînt profet, Cezare... nu te bate cu 

dacii.”). Cerința sa este însoțită de argumente construite în chip rațional, 

diacronic, segmentînd lumea în două fracțiuni, pe de-o parte lumea veche, 

a bătrînilor, a valorilor trecutului, la pol opus fiind lumea tinerilor, o lume 

nouă a libertății și dorinței de înaintare. Plasînd Roma în prima categorie, 

Celsus o cataloghează drept o patrie a lehamitei („Nu vezi tu că-n Roma-

ncep a locui aceste putrejuni a voinței? Nu vezi tu că-s sătui de lume - au 

avut-o toată s-au văzut că nu plătește nimic?”), menită să lupte etern „în 

același joc vechi de glorie și cădere, de viață și de moarte” (ibidem: 

XXV). Singura cale de evadare din acest „ciclu zadarnic” reprezintă 

instaurarea unei noi religii, creștinismul, „religie a tăcerii și a suferinții, a 

iubirii și a milei”, „un Nu pus pe cartea istoriei întregi” al cărui înțeles 

„nu va pătrunde cartea decît cu-ncetul”, motiv pentru care este necesar 

„un lung răgaz istoric ce nu-l poate asigura decît prezența Daciei” 

(ibidem), autorul studiului expunînd mai departe importanța acestui 

popor. Unul dintre rolurile atribuite de Creția este generat tocmai de 

confruntarea celor două tabere, Dacia menținînd „vigoarea” adversarilor 

săi prin conflictele purtate cu aceștia: „Păstrează un rival Romei ca să-i 

păstrezi puterea pînă atunci cînd ce din ura sădită în inima acestui pămînt 

va răsări un arbore care va umbri cu pace tot universul”. Cel de-al doilea 

motiv stă în înfățișarea Daciei ca baricadă în fața invaziilor popoarelor 

nomade, căderea acesteia însemnînd „curgerea popoarelor” (Idem) 

amintite, urmată de pătrunderea lor ulterioară în Imperiu: „Un mur e acest 

popor contra Asiei întregi, contra ginților ei, cari se mișcă asemeni 

nisipului zburător al pustielor”. O secvență remarcabilă este aceea în care 

Celsus prezintă mitul răului primordial prin imaginea unui vierme („E un 

colț în fiecare sămînță, o inimă-n oricare corp, un vierme-n oricare viață: 

Răul. Și acest vierme naște, crește, distruge viața”), considerînd că 

adoptarea unei noi religii care să purifice răul anarhic nu este suficientă, 

fiind nevoie, totodată, de evadarea permanentă din istorie și din fatalitatea 
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iscată de aceasta. Mai departe, Creția încearcă să evidențieze simetria 

dintre descrierea omului roman, realizată de Iaromir în Decebal, și dintre 

figura Împăratului din Pacea pămîntului vine s-o ceară, care pare să se 

plieze perfect pe acest șablon, prin caracteristicile sale. Astfel, Cezarul 

întrunește următoarele caracteristici: asumarea unui rol precis („Eu sînt 

spada/Romei...”), impasibilitatea sa în fața evenimentelor („Eu stau pe loc 

- de cad, ce-mi pasă/Au mai căzut și alții, voi cădea și eu”), motiv pentru 

care este și acuzat, de Celsus, că este adept desăvîrșit al fatalismului 

(„Acesta-i fatalismul tău, te simți rana omenirii, nu și cugetul, nu ai 

voința să-i schimbi soarta; ți-e destul dacă urmezi același joc vechi de 

glorie și cădere, de viață și de moarte”), condiția păstrării identității de 

sine, acesta crezînd că schimbarea nu îl afectează, precum și că individul 

nu poate vedea dincolo de ceea ce îi este vizibil („Voi face tot ce pot - dar 

rămînînd/Tot eu./Deosebirea între noi e clară/Tu crezi - eu nu cred decît 

cîte văd...”). Finalul piesei reprezintă, în esență, eșecul conflictului dintre 

Cezar și Celsus, acestuia din urmă nefiindu-i onorată rugămintea de pace 

universală; deznădăjduit și conștient de urmări, Celsus declară: 

„Pacea.../Ah, e prea tîrziu!”. Consecințele sînt cît se poate de clare: 

Decebal își pune în mișcare trupele pentru a ataca o armată incomparabilă 

ca putere, fapt care va duce la nimicirea acestuia: „Decebal ... dacă pîn-

acum/va fi sculat armia sa/încearcă și... încă”.  

În spirit concluziv, Petru Creția evocă aportul său („dînd cîteva 

repere și adîncind cîteva puncte”) în vederea încurajării viitoarelor 

cercetări ale teatrului eminescian, ce ar putea avea drept model acest 

studiu introductiv. Reformulează, de asemenea,  convingerea potrivit 

căreia prezenta ediție a volumului, la care a inserat studiul său, constituie 

o importantă muncă de asamblare a unor „texte frămîntate, adesea greu de 

citit” (ibidem: XXXV), considerînd că edițiile următoare au menirea de a 

continua acest demers, exegeții viitori fiind cei care ar trebui să 

„întregească și să adîncească lucrurile”, formulînd noi analize care nu 

numai să identifice nucleele dramaturgiei eminesciene, dar care să și 

trezească, în cultura națională, spiritul de datorie în vederea plasării 

capodoperelor teatrului eminescian „la locul care li se cuvine” (ibidem).  

În acest sens, studiul lui Petru Creția rămîne piatra de temelie a 

analizei dramaturgiei eminesciene, conturînd sintetic valențele acesteia. 

Se formează ideea potrivit căreia epicentrul scenelor este redat prin 

intensitatea dramei interioare a personajelor a căror dinamică nu depinde 
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de caracterul circumstanțial, ci de starea afectivă a acestora, cît și de 

raportul în care se află cu celelalte personaje.  
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Petru Creția, a critic of Eminescian dramaturgy  
 

Abstract  
The purpose of this paper is to analyze Petru Creția’s approach in 

the directions of the project of a synthesis study, reinforced by the actual 

analysis, as well as the merit of a textual archaeology that he has carried 

out and according to which an articulated critical approach of 

Eminescian dramaturgy is possible. Said study is meant to highlight the 
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idea of an inner drama of the characters, focusing on the historical 

dramas of Eminescu. In order to illustrate that idea, Petru Creția 

proposes the approach of Eminescian dramaturgy from two essential 

perspectives, perhaps even vital to a new interpretative direction: "the 

relationship between intention and achievement in Eminescu as a 

playwright", as well as the "to the marrow" analysis of plays whose 

achievement "also meant a lasting fulfillment", demonstrating the 

inestimable cultural value anticipated by the author, despite the 

reticences of critics. 
Key-words: Eminescian dramaturgy, inner drama, historical 

dramaturgy, intention and achievement, critical analysis.. 

 



 

CIPRIAN HANDRU 

Masterat II, Cluj-Napoca 

Eminescu fără Eminescu – o simptomatologie a 

internaționalizării „poetului național”, în mediul virtual 

Pornind de la accepțiunea convențională a termenului – de 

„internaționalizare”, – cercetarea de față analizează modalitățile de 

promovare (la nivel internațional) a lui Eminescu, astăzi, cu ajutorul 

mediului virtual. Cu siguranță, Mihai Eminescu este un scriitor a cărui  

importanță depășește granițele culturii române; întrebarea pe care mi-o 

pun, însă, privește strategiile/ metodele de mediere utilizate, în cadrul 

spațiului virtual. Reușesc ele să medieze accesul publicului străin la opera 

acestui mare scriitor? Mediul virtual devine, oare, un element esențial al 

procesului de internaționalizare al poetului național?  

O sinteză concisă, referitoare la internaționalizarea lui Mihai 

Eminescu cu ajutorul mediului virtual, a realizat Ioana Bot în studiul Un 

produs românesc refuzat la export: Mihai Eminescu, poet național (Bot: 

2012). Site-urile – prezentate de Ioana Bot ca fiind active la data de 11 

august 2010 – dedicate (special) lui Mihai Eminescu merită revizitate, 

pentru a observa eventuale modificări ale acestora, la o decadă distanță. 

Astfel, http://www.mihaieminescu.eu
1
 – deși este un site bogat din 

punctul de vedere al informațiilor despre biografia (avînd următoarea 

structură: 1. Primii ani, 2. Anii de formare, 3. Debutul, 4. Sufleur și 

copiist, 5. Student la Viena și Berlin, 6. Reîntoarcerea în țară, 7. Boala, 

8. Ultimii ani, 9. Sfîrșitul) și despre opera (printre altele: Lirica populară, 

Nuvele, Opere politice, Poeme etc.) lui Mihai Eminescu a rămas conceput 

doar în limba română – fără ca administratorul paginii web să fie 

menționat (garanția profesionismului cine o oferă?). Nimic nu s-a 

actualizat, acolo, în ultimii zece ani, decît o serie de fotografii, datate din 

15 ianuraie 2014, de la mormîntul poetului. Prezentarea lui Mihai 

Eminescu este tot în termeni medicori: „a fost un poet, prozator si 

jurnalist roman, socotit de cititorii romani si de critica literara drept cel 

mai important scriitor romantic din literatura romana, supranumit si 

                                                 
1
 Site-ul era activ la data de 15.11.2020. 

http://www.mihaieminescu.eu/
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„luceafărul poeziei românești” (de remarcat lipsa diacriticelor). Acesta e 

stilul întregului site. Spre exemplu, rubrica „Amintiri despre Eminescu” 

menține vie mitizarea poetului prin intermediul online-ului, tocmai prin 

informațiile decontextualizate, lipsite de referințe bibliografice exacte, 

complete. Astfel, sînt selectate „amintirile” unor personalități de mare 

autoritate ale culturii române, ale căror notații au avut un impact major în 

fondarea timpurie a mitului în imaginarul colectiv; printre altele I. L. 

Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, George Panu, Iacob Negruzzi 

etc. Este ceea ce Eugen Negrici numea „etapa mistrerioasă a constituirii 

lui (a mitului)”. „Mihai Zamfir (Din secolul romantic) o plasează între 

moartea poetului și dispariția, în jurul Primului Război Mondial, a 

contemporanilor săi” (Negrici, 2017: 71). Lipsite de contextualizare 

istorică și de orice alte explicații, aceste fragmente sînt destinate unei 

receptări cel puțin incorecte, astăzi. Iată deci, un site promotor al mitului 

romantic al geniului tînăr. Nimic din ceea ce ar putea reprezenta 

internaționalizarea lui Mihai Eminescu, în mediul virtual. 

Spre deosebire de cel menționat anterior, site-ul, – www.mihai-

eminescu.ro
2
, – este conceput ca mijloc de propagandă al mișcărilor 

românești de dreapta; nu întîmplător, titlul paginii este Mihai Eminescu – 

Opera Politică a Românului Absolut (delimitarea ariilor informaționale se 

face în domenii, după cum urmează: Opera politică, Publicistica, 

Creștinismul, Detractorii, Dosarul morții etc.). Este tipul de site care 

susține frenetic mitologia lui Mihai Eminescu: geniu dispărut prea 

devreme, om deplin al culturii române, poet național, poet nepereche, 

Luceafărul poeziei românești, drept militant politic, întemeietorul limbii 

noastre literare etc. Alături de acestea, se regăsesc o serie de articole 

conspirative despre „asasinarea lui Eminescu”, despre „moartea civilă a 

lui Eminescu – arestarea și eliminarea din 28 iunie 1883. Eminescu 

sacrificat pentru Transilvania” etc. Înclinația acestui site, după cum se 

poate observa, este una naționalistă, cu accente patriotarde.  

Situația, așadar, nu pare să se fi schimbat în ultimii 10 ani. În aceste 

condiții, cum se poate discuta despre internaționalizarea lui Mihai 

Eminescu? 

                                                 
2
 Site-ul era activ la data de 14.11.2020. 

http://www.mihai-eminescu.ro/
http://www.mihai-eminescu.ro/
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Dacă ediția critică a operei lui Mihai Eminescu era accesibilă online 

pe www.eminescu.petar.ro
3
, al Memorialului de la Ipotești, în prezent, 

site-ul nu mai poate fi accesat (ceea ce ne face să spunem că, la o distanță 

de aproape zece ani de la observațiile critice ale Ioanei Bot cu privire la 

site-urile dedicate poetului, nu se poate discuta despre o îmbunătățire a 

lor, dimpotrivă). Un alt caz atipic, de pagină web dedicată lui Mihai 

Eminescu, este www.mihaieminescu.ro. Acest website, realizat (în 2019) 

de Muzeul Național al Literaturii Române cu sprijinul Primăriei 

Municipiului București, invită la vizitarea operei eminesciene „pornind de 

la manuscrise inedite, corespondență privată sau documente mai puțin 

cunoscute. Toate acestea dublate de radiografiile istorico-literare pe care 

critica le-a consacrat lui Eminescu”. Deși oferta prezentată pare atractivă, 

site-ul este în stand-by (tot programul anunțat/ promovat este pus sub 

semnul – „detalii în curînd...”). 

Site-urile dedicate lui Mihai Eminescu nu sînt coordonate de 

instituții care să garanteze profesionismul lor, în domeniul studiilor 

literare. Fie sînt site-uri cu accente propagandistice și politice, gestionate 

de administratori anonimi, fie sînt site-uri apărute din inițiativa unor 

nostalgici ai operei eminesciene, fie sînt site-uri neterminate, rătăcind pe 

internet... Sîntem în situația de a constata lipsa unei medieri (în spațiul 

virtual) optime despre biografia și despre opera lui Mihai Eminescu. 

Pentru a accentua și mai mult această lipsă a medierii, la căutarea „Mihai 

Eminescu” pe Google, primele rezultate trimit la link-uri către pagini web 

ale liceelor din țară care poartă numele poetului. Caută apoi din peste 7 

milioane de rezultate, site-ul dedicat operei și vieții poetului... cîți vor 

avea răbdarea necesară?; cum se va raporta străinul la acest patchwork 

labirintic? etc.  

Dacă site-urile dedicate poetului nu susțin procesul de 

internaționalizare, am analizat, în schimb, cîteva site-uri (de specialitate?) 

cu specific literar, în scopul de a evidenția traducerile din opera 

eminesciană. Astfel, http://poetii-nostri.ro
4
 – este o comunitate de autori 

români din țară și din străinătate, unde prin deținerea unui cont își pot 

publica creațiile (la link-ul de căutare al membrilor fondatori se găsesc 

                                                 
3
 Site-ul era activ la data de 14.11.2020. 

4
 Site-ul era activ la data de 14.11.2020. 

http://www.eminescu.petar.ro/
http://www.mihaieminescu.ro/
http://poetii-nostri.ro/
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numeroase pseudonime – prin urmare, garanția profesionismului este 

pusă sub semnul întrebării). Alături de această funcție, site-ul este 

construit pe trei paliere majore: Poeți Clasici, Poeți Contemporani, Poeți 

Străini. În ceea ce privește opera lui Eminescu, pe lîngă poeziile în limba 

română, se găsesc și 66 de traduceri (9 în engleză,  1 în franceză, 48 în 

germană și 8 în maghiară). În aceeași direcție, pe site-ul 

http://www.romanianvoice.com
5
 (conține texte literare românești, culte 

sau populare - într-o serie de traduceri), Mihai Eminescu este prezentat 

atît din perspectivă biografică (din nefericire, doar în română), cît și prin 

opera sa (94 de poezii în română, 21 în engleză, 17 în franceză, 9 în 

germană, 6 în suedeză  și 3 în spaniolă). Ambelor site-uri le lipsesc 

textele de escortă, ceea ce limitează cîmpul de receptare al lectorilor 

(neavizați) străini.  

Exploatarea și promovarea (în diferite limbi de circulație), a unei 

figuri identitare naționale, în spațiul digital, consider că reprezintă una 

dintre cele mai importante căi ale procesului de internaționalizare. De 

aceea, alături de site-urile menționate anterior, am urmărit prezența lui 

Mihai Eminescu (și) pe o serie de site-uri de mediere culturală, printre 

altele: https://www.fabula.org. Aici, am descoperit un articol al Marinei 

Mureșanu Ionescu în care își propune prin exemplul ales (Nerval și 

Eminescu), să completeze cu o nouă ipostază imaginea relației dintre 

romantismul francez și cel român și să proiecteze comparația în cauză pe 

fundalul unei epoci, a unei atmosfere culturale, respectiv a unei 

mentalități. Un alt exemplu, este oferit, atît de Marc Escola, cît și de 

Cristina Hermeziu, care au consemnat, în articolele lor, informații despre 

antologia (bilingvă, care conține o selecție de 40 de poezii eminesciene) 

realizată (2015) în franceză de Jean Louis Courriol. Marc Escola afirmă: 

„Eminescu este, pentru literatura și cultura română, echivalentul, cel 

puțin, al lui Villon, Ronsard, Hugo, Lamartine, Baudelaire, Verlaine și 

Rimbaud”; „este sufletul unui popor”. Mai mult decît atît, acesta a 

remarcat (și) lipsa traducerilor în franceză a operei poetului național 

(„cîteva poezii în antologii din 1968 și 2013, o poezie „lungă” 

(Luceafărul) la Presa Universității din Dijon în 2011”). Consideră că acest 

paradox este datorat faptului că a fost singurul scriitor român care nu a 

                                                 
5
 Site-ul era activ la data de 14.11.2020. 

http://www.romanianvoice.com/
https://www.fabula.org/
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fost... francofil. (Doar) acesta să fie motivul netraducerii în franceză? În 

schimb, Jean Louis Courriol, în interviul oferit pentru 

ZoomFranceRoumanie, susține că Eminescu nu este doar „victima” de a 

fi român, ci mai presus de toate, este victima unor traduceri catastrofale 

care au compromis intrarea sa în internaționalitate. 

Avînd în vedere dezvoltarea rapidă a noilor media, poziția studiilor 

literare trebuie redefinită în raport cu acestea. Exploatarea virtualului de 

către literar devine, astfel, esențială, în măsura în care publicul (cititorul) 

preferă, din ce în ce mai mult, mijloacele de informare online. La o 

simplă căutare pe Google a termenului – „Mihai Eminescu” – apar peste 

7.000.000 de rezultate (iată deci, un volum informațional imens). Cum și 

ce poate selecta un cititor (neavizat) din peste 7 milioane de rezultate ale 

căutării pe Google – „Mihai Eminescu”? De aceea, ca un mic studiu de 

caz, dacă pot să-l cataloghez așa, am redus căutarea la „Mihai Eminescu 

2020” – pentru a observa ce rezultate oferă Google la această căutare. 

Lăsînd la o parte trimiterile la liceele care stau sub egida poetului, 

videoclipurile recomandate au următoarele titluri: „Depuneri de flori la 

bustul poetului Mihai Eminescu” (15.01.2020); „Dan Puric la mormîntul 

lui Mihai Eminescu” (15.06.2020); „Depunere de flori la monumentul lui 

Mihai Eminescu” (14.06.2020); OMAGIU ADUS POETULUI MIHAI 

EMINESCU (15. 06.2020). Paginile web conțin, în special, articole 

despre cei 170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu sau cei 131 de ani 

de la moartea acestuia. Iată deci, motorul de căutare Google este dominat 

de articole care anunță serbările de comemorare ale „poetului național”. 

Un articol mi-a atras, mai mult, atenția tocmai datorită titlului: „...Chipul 

poetului național, Mihai Eminescu, cu mască anti-covid”
6
. Dacă, în 

Argumentul numărului din 1998 (27 februarie – 5 martie) al revistei 

Dilema, Cezar Paul-Bădescu nota: „Ce a mai rămas din Eminescu astăzi, 

după ce a fost mortificat și folosit în interesul tuturor, după ce – fapt 

emblematic, deși uzual peste tot în lume – s-a transformat într-o bancnotă, 

devenind astfel marfă?”, în martie, 2020, în plină pandemie de Covid-19, 

se promovează o campanie anti-covid tocmai prin imaginea lui Mihai 

                                                 
6
 Site-ul poate fi consultat la link-ul https://www.activenews.ro/stiri/Campanie-

controversata-a-Politiei-Romane.-Chipul-poetului-national-Mihai-Eminescu-cu-masca-

anti-covid.-%E2%80%9ERecomandam-distantarea-de-cele-mai-populare-chipuri-din-

Romania-160997. Data ultimei accesări: 15.11.2020. 

https://www.activenews.ro/stiri/Campanie-controversata-a-Politiei-Romane.-Chipul-poetului-national-Mihai-Eminescu-cu-masca-anti-covid.-%E2%80%9ERecomandam-distantarea-de-cele-mai-populare-chipuri-din-Romania-160997
https://www.activenews.ro/stiri/Campanie-controversata-a-Politiei-Romane.-Chipul-poetului-national-Mihai-Eminescu-cu-masca-anti-covid.-%E2%80%9ERecomandam-distantarea-de-cele-mai-populare-chipuri-din-Romania-160997
https://www.activenews.ro/stiri/Campanie-controversata-a-Politiei-Romane.-Chipul-poetului-national-Mihai-Eminescu-cu-masca-anti-covid.-%E2%80%9ERecomandam-distantarea-de-cele-mai-populare-chipuri-din-Romania-160997
https://www.activenews.ro/stiri/Campanie-controversata-a-Politiei-Romane.-Chipul-poetului-national-Mihai-Eminescu-cu-masca-anti-covid.-%E2%80%9ERecomandam-distantarea-de-cele-mai-populare-chipuri-din-Romania-160997
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Eminescu. Autoritățile române recomandă ca, în această perioadă, plăţile 

să fie realizate, pe cît posibil, cu cardul, evitîndu-se astfel contactul cu 

bancnotele. Campania are în prim-plan o imagine cu Mihai Eminescu, 

prezent pe hîrtiile de 500 de lei, purtînd mască de protecţie. Să fie oare 

bancnota de 500 de lei cel mai la îndemîna românilor? Greu de crezut... 

Consider că se revine la imaginea lui Mihai Eminescu (purtînd mască), 

datorită impregnaței sale din mentalul colectiv; este cea mai cunoscută 

figură identitară (scriitoricească). Altfel spus, este „brand-ul” care prinde 

cel mai bine la public, care sensibilizează cel mai mult etc. 

În aceeași logică, Facebook-ul și Youtube-ul conțin numeroase 

grupuri/ pagini web dedicate și închinate poetului. Prin toate acestea, se 

poate evidenția modul în care „adoratorii” uzează de brand-ul Eminescu 

pentru a aduna follow-eri, aprecieri etc. Spre exemplu, una dintre paginile 

Facebook
7
, dedicate lui Mihai Eminescu, are un număr (considerabil) de 

aproape 50.000 de aprecieri. Aici, se regăsesc numeroase link-uri cu 

trimiteri la pagini web în care se vinde Opera Completă a lui Mihai 

Eminescu în 8 volume. Atenția mi-a fost atrasă, în special, de un 

hiperlink
8
 în care poeziile lui Eminescu sînt cîntate în engleză (poeziile 

lui Eminescu devin melodii – hit-uri – internaționale?!). Ascultînd 

Drowsy Birds, (Somnoroase păsărele), în interpretarea Adinei Nelu, cu o 

melodie în care se aud numeroase ciripituri de păsărele, mă întreb, ce au 

acestea cu opera/biografia lui Mihai Eminescu și cu internaționalizarea 

lui? Finalul instrumentalului este... epic: un continuu ciripit de 

(somnoroase?) păsărele... Nivelul de înțelegere a poeziei eminesciene nu 

mai are, cred, nevoie de comentarii. Pe de altă parte, pe YouTube circulă 

videoclipuri de un absurd greu de conceput. Spre exemplu, la data de 31 

mai 2020 pe YouTube se publica un videoclip, care în prezent are peste 

800.000 de vizualizări. Scurt rezumat: Mihai Eminescu (conu Mihai) stă 

la masă cu Veronica Micle (madame Veronica) într-un local și îi citește 

niște poezii dintr-un caiet, dar ea era absentă și între cîteva linguri de supă 

îi aruncă priviri lui Caragiale, care duce tava printre mese. Înțelegem că 

                                                 
7
 https://www.facebook.com/scriitorulmihaieminescu. Site-ul era activ la data de 

15.11.2020. 
8
https://www.adinanelu.co.uk/poems?fbclid=IwAR0KepPp-7NGY64-

w6QNRpe1j32JLIANdEoNAFt93vn7e8mq4kThfqN9oyU. Site-ul era activ la data de 

15.11.2020.  

https://www.facebook.com/scriitorulmihaieminescu
https://www.adinanelu.co.uk/poems?fbclid=IwAR0KepPp-7NGY64-w6QNRpe1j32JLIANdEoNAFt93vn7e8mq4kThfqN9oyU
https://www.adinanelu.co.uk/poems?fbclid=IwAR0KepPp-7NGY64-w6QNRpe1j32JLIANdEoNAFt93vn7e8mq4kThfqN9oyU
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Veronica Micle îl înșală pe Eminescu. Înțelege și el asta, motiv pentru 

care într-un moment de furie, aruncă de pe masă toate obiectele și sare la 

Cargiale, doar că este oprit la timp de Veronica. Și toată această poveste 

este posibilă, doar pentru ca supermarket-ul Lidl să își facă reclamă la 

salata de icre... Cu toate că Lidl și-a propus să recreeze mesele celebre din 

cărțile semnate de unii dintre cei mai importanți scriitori autohtoni,  

prezentîndu-le în noua serie de „Bucate ca la carte”, ceea ce reușește prin 

campania respectivă (semnată de MullenLowe - o rețea globală de 

comunicații integrate de marketing) este doar să perpetueze „micile” 

anecdote și o percepție distorsionată a personalităților literare clasice (de 

altfel, campania are multe erori/ anacronisme de istorie literară, ceea ce 

ridică semne de întrebare cu privire la competența consilierilor de 

specialitate...).  

Este la fel de adevărat că nici site-ul Institutului Cultural Român, nu 

oferă informații (teoretice/ practice/ texte de escortă etc.) care să-l ajute 

pe un cititor străin (de altfel, nici pe un cetățean al României) să intre, 

mai ușor, în contact cu biografia sau opera lui Mihai Eminescu. La 

căutarea pe site cu cuvintele „Mihai Eminescu” apar o serie de articole 

care prezintă/ anunță diverse manifestări despre poetul național. Printre 

acestea, „rătăcește” și un link cu pagini (10 la număr) traduse, în engleză, 

din Călin Nebunul. Ce poate înțelege vizitatorul (străin) de aici? 

În cercetarea de față, am urmărit, în special, site-urile dedicate lui 

Mihai Eminescu, pentru a le descoperi strategiile de funcționare. Astfel, 

nu se poate vorbi de o internaționalizare a poetului, prin intermediul 

acestora, în măsura în care sînt concepute în limba română; mai mult, 

mizele lor sînt străine promovării lui Eminescu (este vorba de mize 

politice, îndeosebi); multe din ele sînt nefinalizate sau lipsite de garanții 

de profesionism. Reușita internaționalizării a unei figuri identitare 

naționale depinde de site-uri avizate/ documentate, care să ofere 

lectorului străin o imagine reală a poetului, nu una falsificată/ modelată în 

funcție de diferite idealuri – adică un Eminescu fără Eminescu. De aceea, 

primul eșec în internaționalizarea lui Mihai Eminescu, cu ajutorul 

mediului virtual, pornește de la lipsa unor site-uri special dedicate 

poetului, în care opera și textele de escortă să fie traduse în diferite limbi 

de circulație. Doar atunci publicul străin poate intra, mai ușor, în contact 

cu opera eminesciană. Deși există site-uri de poezii în care se găsesc 

traduceri din Eminescu (textele de escortă lipsesc), acestea sînt greu 
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accesibile unui cititor neavizat, întrucît necesită o căutare aprofundată. În 

aceeași ordine de idei, site-urile de mediere despre cultura românească 

oferă, după cum s-a observat, articole științifice sau sugestii de 

manifestări internaționale despre Eminescu unui public inițiat în studiile 

literare. În acest sens, site-urile (despre Mihai Eminescu, de poezii, de 

mediere despre cultura românească) susțin ideea conform căreia se poate 

vorbi de internaționalizarea lui Mihai Eminescu, prin intermediul noilor 

media, în măsura în care există un public-cititor-specializat în literatură 

comparată, în romantismul european, în românistică etc. Consider că 

strategiile de mediere culturală, folosite la nivelul site-urilor dedicate 

poetului național, sînt perdante, întrucît, nu reușesc să acopere o sferă 

(largă) de transmitere a operei eminesciene la publicul străin. Mediul 

virtual nu devine, astfel, un pilon esențial (din păcate) al procesului de 

internaționalizare al lui Mihai Eminescu. 
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Eminescu without Eminescu 

Abstract 
Mythicizing Mihai Eminescu, within the Romanian cultural space (and 

beyond), is not a recent practice! Although the image of the poet is of an 

importance which transverses the boundaries of Romanian culture per se, 

mediation strategies used in promoting it on an (inter)national level are not 

some of the most optimal ones. Nowadays, the majority of websites (on Mihai 

Eminescu, on his poetry, on mediating Romanian culture) support the idea 

according to which one can discuss about internationalising Mihai Eminescu, 

through new media, as long as a reading public specialized in comparative 

literature, in European romanticism etc. exists. 

Being the „foundation‖ of numerous political, social, cultural etc. 

activities of posterity, and reclaimed by mostly all forms of nationalism, Mihai 

Eminescu is placed in the shadow of his own myth – hence, an Eminescu without 

Eminescu! 

Key-words: mythicizing, mediation strategies, nationalism, internationalising, 

new media.  
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Anul I, Iași 

Malaxor. Receptarea lui Mihai Eminescu în manualele 

școlare 

„Poetul e din naștere, fără îndoială” (Titu Maiorescu). Edificiul care 

s-a construit în jurul numelui său a fost o nevoie și, poate mai mult decît 

atît, o luare în stăpînire categorică, concretizată prin crearea unui cult ce 

răzbește în timp, dar care se reduce la o schemă simplă: Eminescu este al 

tuturor, este „expresia integrală a sufletului românesc” (Nicolae Iorga), 

„actul de identitate universală al neamului nostru” (Vladimir Streinu). 

Astăzi, nu mai uimește pe nimeni universalitatea poetului, ba dimpotrivă, 

transformată în automatism, revenirea continuă la figura sa înglobează un 

firesc al nostru, o stare nepieritoare a lucrurilor și voința unei societăți de 

a încuraja, în esență, perpetuarea unui mit. Eminescu nu „se învechește”, 

însă discursurile, considerațiile, ritualurile care alunecă și au ajuns, 

demult într-o sferă a clișeelor, constituie baza procesului de glorificare a 

unui portret, pentru că Mihai Eminescu nu este perceput ca un „autor din 

literatura română”, ci este „acel” autor, „opera lui conține mereu ideile 

potrivite, ideile bune și frazele de care avem nevoie” (Bot, 2001: 38). Cu 

toate că scriitorul este un observator al mutațiilor, al mecanismelor vremii 

sale, creația eminesciană rămîne credibilă și actuală tocmai pentru că 

„găsește în lume apropieri și afinități sau deosebiri și contraste care ne 

uimesc și ne dau sentimentul frumuseții” (Philippide, 1965: 171-181). Cît 

din frumosul lumii de atunci se regăsește în tot ce ne înconjoară acum 

este greu de spus, însă literatura ca fenomen estetic în care se adună 

obsesii, probleme - abisale sau nu - lucrează onest cu date identificabile în 

timp și spațiu. Așadar, generații întregi au proiectat în Eminescu un titan, 

un semizeu pînă în punctul în care, de fapt, se conturează o imagine uzată 

a acestuia ce vorbește despre dorința acută de validare a națiunii române.  

 

Începuturi. Precepte  
Cu regret, se constată că tînăra generație a secolului al XXI-lea nu îl 

citește pe Eminescu, nu îl înțelege (din prisma faptului că un lirism greu 

de digerat este brusc subevaluat?), nu caută să vadă dincolo de voalul 
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mitizant așternut asupra operei poetului. „Meritul” școlii românești în 

această ecuație este, fără îndoială, indiscutabil. Prinsă în cursa pentru 

preamărirea valorilor, ea reușește să amputeze o parte din memoria 

culturală prin exploatarea ei excesivă. Rezultatul este cu totul paradoxal: 

pe cît de mult li se înfățișează „personajul” (e greu să descoși pînza 

pentru  a ajunge la omul din spatele statuii) Mihai Eminescu, cu atît se 

lărgește prăpastia dintre poezia acestuia și elevi, iar în jurul ei se țes 

plictisul, indiferența, posibil, dezgustul.  

Pornind de la portretul pe care îl zugrăvește Titu Maiorescu în 

studiul critic Eminescu și poeziile lui (1889), îndrăznesc să observ 

neconcordanța dintre fastul hipnotic din jurul legendei și personalitatea în 

sine, una rezervată, naivă în propria-i genialitate, care s-a autocenzurat de 

nenumărate ori și care disprețuia recunoașterile publice. Apare întrebarea 

„Cum ajunge un autor în manualele școlare?” În spatele propulsării lui 

Mihai Eminescu în viața publică și a punerii sale într-o lumină didactică 

stă chiar Titu Maiorescu cu cele două articole esențiale, Direcția nouă 

(1872) și cel menționat anterior, la acestea se adaugă și articolul Poeți și 

critici (1886) prin care se pune în discuție  ideea de întîietate literară  cu 

referire la pozițiile ocupate de Alecsandri și Eminescu în cadrul ierarhiei  

canonului literar. „Disputa canonică” (Costache, 2008: 142) vine pe 

fondul încercării Junimii de a oferi un canon alternativ, de a imprima o 

nouă direcție, iar urgența aceasta imediată stîrnește inevitabil o polemică 

între două viziuni literare diferite, nu neapărat între două vîrste literare, 

pașoptistă și cea junimistă. Ulterior, foarte mulți vor adera la paradigma 

literară alternativă, „virtuală” în acel moment cum atrage atenția Iulian 

Costache, iar canonul estetic de tip maiorescian va crea o postumitate 

culturală prin care se redefinește canonul literar tradițional. Eminescu ca 

autor central în canonul estetic al literaturii romane, ca autor în canonul 

didactic, ca obiect de studiu, de dispută sau de admirație a fost 

înregimentat secvențial, deși la început primit cu entuziasm și cu o 

dorință setoasă, rezultînd de-a lungul timpului diferite forme de iconizare 

a acestuia. 

„După ce omul, nebun întîi, mort pe urmă, n-a mai putut face rău 

fraților săi români prin el însuși, reputația lui furată a continuat opera 

distrugătoare. Tinerimea a suferit mai mult de această influență atît de 

jalnică și viitorul țării a fost stăvilit în puterea sa de credință și de lucru de 

scepticismul bolnav al poetului iubit” (Iorga, 1981:49). 
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Mențiuni despre textele eminesciene în manualele școlare apar 

relativ devreme, încă din 1875, chiar dacă acesta nu publicase niciunul 

dintre textele sale fundamentale. Să înțelegem contextul: „afirmarea 

foarte timpurie a valorii poetului în celebrul articol al lui Maiorescu din 

1872 coincide cu momentul de cristalizare a disciplinei respective în 

învățămînt și deci cu apariția primelor manuale de literatura română, și în 

același timp cu momentul de vîrf al aderării profesorimii românești, din 

Transilvania și din Vechiul Regat, la principiile culturale și estetice ale 

junimismului în forma sa maioresciană” (Bot, 2001: 51). După aceasta, 

opiniile încep să se coaguleze într-un ansamblu armonic, punînd o primă 

piatră de temelie pentru următorii zeci de ani, căci talentul îi este 

recunoscut. Nicolae Iorga punea problema influenței unei opre literare de 

renume asupra naturei morale a contemporanilor săi, în acest sens, figura 

excepțională a lui Mihai Eminescu a traversat diverse faze pentru a 

ajunge în ipostaza de legendă a românilor, prins la cumpăna mișcărilor 

ideologice și politco-istorice. Eminescu a fost mereu soluția optimă, 

sprijinul major al tuturor argumentelor încă din 1900 și pînă la prăbușirea 

comunismului în 1989, marcînd simbolic centenarul morții poetului, dar 

mai presus izbînda poporului român și ieșirea la lumină: „adjudecat fiind 

de fiecare pentru a măsura şi a motiva o acţiune istorică sau alta; regaliştii 

vedeau în poet idealurile politice ale conservatorismului său, naţionaliştii 

arborau idealul limbii române şi al istoriei neamului ales, comuniştii 

găseau dreptatea egalitaristă şi combaterea imperialismului politic, 

decembriştii anului 1989 îl descopereau în rugăciunile sale.” (Munteanu, 

2012: 207). În ciuda acestora, poetul rămîne o culme de nezdruncinat a 

canonului literar. 

O anumită prudență față de scrierile sale se remarcă, evident, în 

1947, odată cu instaurarea regimului comunist și încercările de rusificare 

a culturii noastre, fiind evitată cu grija zona politicului și a naționalului. 

În esență, poetul este una cu națiunea, o oglindire a spiritului românesc, o 

expresie a năzuințelor individuale ce se confundă cu cele colective sau, 

cum îl numea Tudor Arghezi, „sfîntul preacurat al ghiersului românesc”, 

din acest motiv decupajul de texte din manualul unic din această perioadă 

evită subtil poemele cu temă istorică sau despre trecutul glorios al 

neamului. Reversul acestor eforturi se reflectă în zilele noastre, cînd 

elevul ajunge la școală și se ciocnește, nu neapărat de spațiul poetic 

eminescian propriu-zis, ci de renumele poetului, de interpretări, de 
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răspunsuri robotizate/șablonizate și apoi de necesitatea de „a-l învăța” pe 

Eminescu pentru examenul de la finalul celor doisprezece ani de școală. 

Sufocarea prin obligativitatea studierii unui autor anulează, într-o 

anumită măsură, impactul operelor sale, indiferent de puterea de înnoire a 

limbajului și a viziunii, de muzicalitatea versurilor, de geniu. Nu se oferă 

timp pentru interogare, pentru meditație (programa trebuie urmată, 

examenul trebuie susținut, promovat cu note, preferabil mari), deoarece 

„oprirea în loc s-a ajuns a se resimți ca fiind lucru oarecum de rușine; dar, 

peste aceste nedumeriri, care sînt totodată ale facultății logice, se trece și 

fiindcă nu mai pot fi observate. Cauzele sînt două: una este familiaritatea 

noastră îndelungată cu opera, ceea ce nu ajută atît de mult înțelegerea 

deplină, cît acceptarea ei așa cum ni s-a dat, iar a doua ține de opera 

însăși, de profundele ei sugestii muzicale, care lucrează asupra spiritului 

nostru ca un narcotic” (Streinu, 1943: 135-143). Funcționalitatea modului 

de receptare, nu doar a lui Eminescu, ci a tuturor autorilor canonici se 

închide simetric asupra-i, încît apropierea de poet este, într-adevăr, una 

artificială și nu captează puternicele accente sufletești ce dăinuie în 

versurile sale. 

 

Profilul eminescian în manualele școlare  
O răsfoire a manualelor propuse de Ministerul Național al Educației 

pentru ciclurile gimnazial și liceal explică schematismul și ușurința cu 

care este tratat Mihai Eminescu. Într-un manual destinat clasei a V-a 

(editura Art, autori Florentina Sîmihăin, Sofia Dobra, Monica Halaszi, 

Anca Davidoiu-Roman), poetul nu apare decît pasager, în cadrul 

capitolului despre identitatea națională. Descrierea scurtă a autorului și a 

textului auxiliar scot la lumină sintagma care întregește aura sa: „poetul 

nostru național”, ce a onorat cu o dragoste adîncă față de neam trecutul 

său învolburat. Este examinat un fragment din Scrisoarea III, cel al 

întîlnirii dintre Baiazid și Mircea cel Bătrîn, înaintea luptei de la Rovine, 

dar evenimentul este pur fortuit, profesorul este liber, de această dată, să 

propună sau nu textul la clasă. Mișcarea sufletească se deformează, se 

contractă sub imboldurile unor alte mize pe care sistemul le croiește cu 

scopul de a lămuri, de a puncta strict niște idei generale. O astfel de 

școală nu izbutește să creeze cititori de cursă lungă. Or, frica de literatură, 

nu ca materie predată, ci ca fenomen cultural iscă, la rîndul ei, 

sentimentul de îndoială, de incertitudine, de pasivitate în ceea ce privește 
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asumarea valorilor și acest fapt este un eșec condamnabil al 

învățămîntului românesc. Dacă în clasele primare elevul aude vag despre 

Somnoroase păsărele, în gimnaziu, în urma unui salt de alte două clase 

(manualele de clasa a V-a și clasa a VI-a nu reproduc pentru studiere 

opere eminesciene), deodată se deschide o lume, în aparență restrînsă și 

compactă, dar, în realitate, încărcată de cugetări și simțiri artistice.  

Manualul de clasa a VII-a (de la editura Artklett, 2019, autori 

Florentina Sîmihăin, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-

Roman și Horia Corcheș) ilustrează o nouă ipostaziere a poetului, 

anticipînd aureola prefigurată, care transformă imaginarul eminescian 

într-un spectacol mediatic și ideologic, într-un moment național etern. 

„Poezia Lacul, apărută la 1 septembrie 1876 în revista Convorbiri literare 

abordează două teme predilecte ale poetului, dragostea și natura”. Pe 

lîngă descriere telegrafică (numele Eminescu poate fi oricînd înlocuit cu 

cel al unui alt reprezentant al curentului romantic, dacă ar fi să abuzăm de 

termenii teoretici), mai tristă este, poate, abordarea tipicară a dascălului, 

căci cercul vicios îl încadrează și pe el; în acest sens, autorii de manuale 

testează noi maniere de apropiere de text. „Alcătuiește o listă de trei 

melodii pe care le-ai asocia poeziei Lacul de Mihai Eminescu. Justifică-ți 

opțiunile”. Mi s-a părut interesantă încercarea de proiectare în mod 

distinct a unei imagini în mintea elevului, deși cred că astfel de cerințe 

sînt lăsate deoparte în defavoarea altora mai comice, în opinia mea: 

„Crezi că iubirea, în această poezie, aduce fericire sau suferință?” Se 

pregătește aici un nou prag școlar important, Evaluarea Națională. Printre 

exercițiile de recunoaștere a rimei în poezie, a figurilor de stil și trimiterea 

pretențioasă la mitul androginului, elevul aflat la granița periculoasă 

dintre copilărie și adolescență trebuie să își asume o identitate în chip 

plenar, iubirea fiind o coordonată universală indispensabilă ce determină 

o oscilare, după cum se arată, între două puncte, extaz și agonie, aducînd 

cu ea ori fericire ori suferință. Extremele în literatură înțelese în acest fel 

sînt o inadvertență, nu se găsește un echilibru între minte și inimă, între 

problema pedagogică de predare a lui Eminescu și receptarea afectivă a 

sensurilor din poeziile sale. „Înțelepciunea dobîndită prin cunoașterea 

inimii e un amestec de lumină și căldură, spre deosebire de adevărurile 

strict «intelectuale», care sînt lumină fără căldură, și de afectele pure, care 

sînt căldură fără lumină, acea iubire «oarbă» de care vorbim adesea, fără 

să reflectăm la sensul mai adînc al formulării” (Pleșu, 2017: 27). Privind 
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silogismul lui Andrei Pleșu ce gravitează în jurul raportului lumină-

căldură, am putea afirma că Eminescu a ajuns prea „luminos”, orbitor de 

luminos, dar lipsit de căldură. În manualul de clasa a opta se optează 

pentru Tudor Arghezi și Lucian Blaga. 

 

„We are what we myth.”(William G.Doty)  
Celula corpusului de texte eminesciene se împrospătează ciclic. 

Miza acestei lucrări nu este să demitizeze imaginea „poetului național”, ci 

să evidențieze fracturarea discursului său poetic sub acțiunea unor factori 

deja menționați anterior (școală, profesori, elevi, examene naționale, 

perioadă istorică). Oricum, cordonul ombilical dintre Eminescu și 

națiunea română nu poate fi îndepărtat, din cauza impulsului narcisist de 

a defila cu valorile autohtone. În liceu se merge pe aceeași nișă de 

„descifrare” a autorilor din programa școlară. Orizontul de captare a 

universului eminescian se reduce simțitor în fața atitudinilor teoretice și 

poezia se îndrumă pe o linie simplificată. În contradicție cu opiniile 

despre genialitatea lui Eminescu, nu poate fi contestat faptul că aceasta 

stîrnește o anumită antipatie în rîndul tinerilor. Se ajunge la un exces de 

Eminescu în liceu? Cel mai probabil. Un autor pentru bacalaureat, pentru 

„examenul maturității” se urîțește considerabil dacă este predat doar 

pentru întocmirea unui subiect de tip III perfect. 

În Manualul de limbă și literatură română pentru clasa a IX-a 

(Corint, 2004, autori Marin Iancu și Rodica Lăzărescu) capitolul „Utopia 

iubirii împlinite” are ca suport unul dintre sonetele eminesciene alături de 

mențiunea lui G.Călinescu: „dragostea eminesciană este plină de 

gingășie‖; astfel, se completează perspectiva precedentă întîlnită și în 

clasa a VII-a. De această dată se insistă pe semnificațiile operei, se fac 

trimiteri la critici literari (Ioana Em. Petrescu, G. Călinescu, Alain 

Guillermou sau Perpessicius), se încearcă o soluție de avarie care să mai 

reducă din atenția acordată legendei Eminescu. Cînd însuși glasul 

împreună cu celelalte două sonete Afară-i toamnă..., Sînt ani la mijloc... 

alcătuiește un triptic unitar, reliefînd substanța pură a eroticii unice 

eminesciene și creînd cadrul pentru introducerea noțiunilor de sonet, rimă 

sau eu liric. În clasa a X-a textele se înmulțesc, necesare fiind considerații 

generale mai ample despre temele abordate cu precădere și asupra 

personalității pe care le aduc Marin Iancu, Ioan Bălu, Rodica Lăzărescu în 

manualul de la editura Corint din 2004: „Creator pentru care poezia nu 



RECEPTAREA LUI MIHAI EMINESCU ÎN MANUALELE ȘCOLARE 

165 

este un exercițiu exterior, ci un mod profund de existență, Mihai 

Eminescu a lăsat posterității o operă diversă, care cuprinde poezii, teatru, 

publicistică și traduceri” (p. 118). Comentariile aduse pe marginea 

poemului Dorința ca text de studiu- ce se bucură de atenția elevilor (unul 

dintre puținele aflate pe lista scurtă ca alegere pentru bacalaureat)-sînt 

mai amănunțite. Apar și comentarii despre poezia de meditație, Odă (în 

metru antic), nemaiîntîlnite pînă acum. „Spre a exprima aproape 

inexprimabilul, Eminescu reunește cuvinte care niciodată n-au mai stat 

unul lîngă celălalt: «dureros de dulce», «voluptatea morții 

neîndurătoare».” Așadar, Eminescu nu este doar eternul îndrăgostit rănit, 

ba dimpotrivă, el „cercetează” și alte arii afective, alte probleme de 

conștiință. Într-un alt Manual de clasa a X-a, de data aceasta de la editura 

Art (2019, autori Adrian Costache, Florin Ioniță, M.N. Lascăr, Adrian 

Săvoiu), sînt indicate două poeme Floare albastră și Pe lîngă plopii fără 

soț, accentul fiind pus, din nou, pe tema iubirii. Se distinge însă și 

reproducerea studiului critic al lui Titu Maiorescu despre Eminescu. „Este 

cel dintîi studiu critic scris la noi despre marele poet. El pleacă de la 

premisa că tînăra generație se află astăzi sub influența operei poetice a lui 

Eminescu” (p. 153).  

În continuare, în Manualul de clasa a XI-a (Art, 2006, autori Adrian 

Costache, Florin Ioniță, M. N. Lascăr, Adrian Săvoiu) sînt amintite 

poemele Odă (în metru antic), Luceafărul și Scrisoarea I în care se 

constată cu o ironie amară evoluția spiritului satiric al poetului. „Ce știi 

despre univers, ce informații ai despre acest spațiu infinit, ce legi îl 

guvernează?”(p. 139). Alegerea acestor trei texte ilustrează într-o viziune 

unitară opera autorului. Deschiderea problematicii despre univers este 

insinuarea unui spațiu vast ce nu a fost accesat în anii anteriori sau doar a 

fost discutat tangențial. „Temperamentul său pesimist, întărit prin 

ucigătoarea filozofie schopenhaueriană de nefericitul și ingratul său trai în 

mediul social aproape dezolant din România, în fine de viața de martir” 

(Scurtu, 1900) își pun amprenta asupra scriiturii sale. Autorii manualului 

reliefează faptul că, într-o ultimă etapă a creației eminesciene, se renunță 

la figurile de stil numeroase, în schimb grija deosebită pentru maniera de 

construcție și pentru muzicalitatea versurilor crește, un ritm pe care 

G.Călinescu îl urmărea în analizele sale. „Nu există o muzică deosebită 

de sunete pe care ideile ar trece mai încet sau mai lunecos, ca vasele cu 
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pînze pe apă, ci poezia este ea însăși o muzică de idei.” (Călinescu, 1976: 

483). 

Este evidentă, pregătirea intensă a șablonului ce trebuie aplicat la 

examenul de Bacalaureat din clasa a XII-a, de vreme ce manualele de 

limba și literatura română nu propun alte texte pentru studiere sau 

discutare. „Instituirea unei grile interpretative oficializate în care orice 

deviaţie este sancţionată sau ignorată este în mod clar sterilizantă, 

deoarece împiedică punerea sub îndoială, reevaluarea, abordările 

novatoare.” Afirmația lui Pavel Gheo Radu din cadrul numărului 265 al 

revistei Dilema (27 februarie-5 martie 1998) detronează închiderea 

fundamentală a lui Eminescu într-o schemă îndrăgită peste măsură și 

condamnă, în fond, lipsa de curaj în a rupe cercul vicios al interpretărilor. 

Mai grăitor este felul ostil în care a fost primit acel numărul al Dilemei: 

ca un atac direct al unui simbol, realmente, fiind un semnal de alarmă. 

Cezar Paul-Bădescu, cel ce a realizat antologia justifică atitudinea și tonul 

demitizant al articolelor prin nevoie de a-l coborî pe Eminescu de pe 

soclul clădit, iar imboldul său vine tocmai dintr-o experiență pedagogică 

eșuată încărcată cu judecăți axiologice. 

 

Concluzii. Posibile soluții  
„Ce profil de receptor ar avea acest cititor al secolului al XXI-lea şi 

cît din conţinutul postumităţii operei lui Eminescu i-ar răspunde 

formaţiei, sensibilităţii şi nevoilor sale de lectură, rămîne încă un 

deziderat de îndeplinit în societatea şi cultura românească.” (Munteanu, 

2012: 203). Vorbim despre libertatea cititorului în fața textului și felul în 

care acesta este descompus, analizat, disecat și nu privit doar ca un obiect 

abstract, de neatins, iar în acest proces startul nu trebuie furat, „căci cum 

să ajungi la o privire generală dacă nu ai în cunoștințele tale treptele 

succesive care să te ridice pînă la ea?” (Titu Maiorescu). Din unghi 

exclusiv estetic, o reconfigurare în spiritului unei probități exegetice ar 

despovăra elevul pentru care poeziile lui Mihai Eminescu reprezintă un 

spațiu nemișcător, limpede și fad. Radu Vancu (poet, profesor) vede 

salvarea de la canonizare prin exerciții sincere de admirație față de o lume 

frumoasă în nemărginirea și incertitudinea ei: „Așa încerc să-l predau și 

eu pe Eminescu azi: ca pe poetul obsedat de intensitate & de frumusețe 

care a fost, convins că limbajul poate aduce în lume exact cantitatea de 
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frumusețe de care e nevoie pentru ca și lumea, și limbajul, și cititorul să 

fie simultan salvate”. 
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The reception of Mihai Eminescu’s poems in school textebooks  

Abstract 
The present paper aims to analyse the reception of Mihai Eminescu’s 

poems in school textebooks and by reception I mean the way in which his works 

are presented to young students. We recognize Titu Maiorescu’s influence, who, 

through his critical articles has drawn attention on the value of Eminescu’s 

poems. The myth built around the figure of the writer (myth which has stood the 

test of the time) has gradually led to the petrification of  his image (deified in 

Romanian literature). The major consequence of this type of exposition is that 

Mihai Eminescu becomes just an exam subject for many students. 

Key-words: reception, school, history, cliche, exam. 
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MIRUNA CARP 

Anul II, Iaşi 

Direcții de interpretare a limbajului firii în lirica 

eminesciană 

În studiul limbajului nearticulat al naturii, regăsit în cantități 

apreciabile în poeziile lui M. Eminescu, am pornit de la cîteva observații 

de ordin critic, lingvistic și antropologic. Mai întîi, am încercat să 

conturăm o clasificare a ființelor înzestrate cu facultatea limbajului 

articulat și a celor care nu o posedă. Mai apoi, atenția noastră s-a oprit 

asupra relației dintre limbajul poetului și cel al naturii, urmînd să 

observăm în ce plan se plasează cel din urmă – am reperat punți de 

legătură între aceste două elemente individuale, dar care interacționează, 

și care formează o serie coplanară, în care accentul nu are o poziție 

exactă, ci fluctuează în funcție de text. Așadar, care este relația poetului 

cu natura și cu ce scop o personifică? 

Însă, înainte de a evidenția aspectele enunțate, vom analiza limbajul 

firii în sine și pentru sine, așa cum se analizează (științific) orice tip de 

limbaj, observînd ce interpretări am putea oferi unor versuri precum 

„Apele plîng, clar izvorînd în fîntîne”, „Clopotul vechi împle cu glasul lui 

sara” (Sara pe deal) sau „Se nasc izvoare, ropotind se plimbă,/Deprind 

pe rînd oceanica lor limbă” (Coborîrea apelor). Anterioară interpretării 

pasajelor de text este și trebuie să fie o succintă clarificare conceptuală: 

limbă sau limbaj a/al naturii? La acest nivel intervine explicația 

lingvistului elvețian Ferdinand de Saussure, care s-a întrebat „Dar ce este 

limba?” (Saussure, 1998: 36) și a oferit totodată și răspunsul – „Pentru 

noi, ea nu se confundă cu limbajul; ea nu este decît o parte determinantă, 

esențială – ce-i drept – din el” (Ibidem). Deci, ne interesează relația de 

subordonare limbaj-limbă, cea de a doua fiind obiectul de studiu al 

semiologiei lingvistice, o parte integrantă a semiologiei generale. Este 

corect, așadar, să utilizăm sintagma „limbajul firii”, deoarece nu avem de 

a face efectiv cu un limbaj articulat al acesteia. De asemenea, și 

Profesorul Dumitru Irimia a avut aceeași specificație cu privire la obiectul 

lingvisticii, care „nu se poate ocupa de studiul limbajului în ansamblu, 
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întrucît acesta, fiind eterogen, s-ar refuza cunoașterii științifice” (Irimia, 

2011: 31).  

Este momentul să facem cîteva notații despre limbajul naturii, adică 

al firii, al tuturor elementelor florei, faunei și al planului terestru. Natura 

apare personificată în poezia eminesciană și nu posedă facultatea 

limbajului articulat (pe care o au oamenii și, implicit, poetul) – deci apare 

o dihotomie fundamentală între natură și poet, elementele formînd 

paradigme total opuse, dar care interacționează. Am considerat că acești 

poli se condiționează reciproc și, în această relație stabilită, intervine și 

poziția poetului referitoare la conceptul de perfecțiune. El a văzut 

modalitatea de comunicare a naturii ca fiind totală, completă și genuină, 

astfel că a încercat să o „cînte”. O reprezentare eficace a acestui fapt sînt 

versurile poemului În liră-mi geme și suspin-un cînt: „În liră-mi geme și 

suspin-un cînt, / Căci eu îmi vărs acum veninu-n vînt”. În poemele care 

urmează a fi analizate, M. Eminescu are tendința de a își proiecta cuvîntul 

în planul de existență al naturii, pe care o consideră un tot unitar și, de 

aceea, încearcă să își proiecteze eul în mediul ei. Putem privi și în sens 

răsturnat această idee, gîndindu-ne la posibilitatea ca Mihai Eminescu să 

fi intenționat a aduce „eternitatea” naturii și a manifestării sale sonore și 

motrice în poeziile sale. Aceasta reprezintă perspectiva antropologică de 

interpretare, făcînd trimitere directă la studiul lui James George Frazer, 

The Golden Bough, în care a teoretizat magia prin contact (engl. 

sympathetic magic)
1
. Ea presupune contagiunea, sau expunerea, 

individului la trăsăturile obiectului atins sau ale spațiului în care se află. 

Astfel că poetul ar fi putut recurge la un soi de legitimare a operei sale, la 

o impregnare a așa-numitei eternități a naturii în versurile lui. 

Pentru a recapitula, trebuie să spunem că am vorbit despre cele 

două direcții secundare de interpretare a prezenței limbajului naturii în 

lirica eminesciană. Pe de o parte, direcția lingvistică ne explică dihotomia 

stabilită între limbajul articulat și cel nearticulat, natura creînd o 

simbolistică aparte și, cu toate că ea nu emite cuvinte rostite în mod 

efectiv, gesturile sale, precum și retorica dinamicii sunetelor sale par să 

aibă în permanență o semnificație. În fapt, lingvistica intervine pentru a 

plasa accentul pe acest fel de semnificație, neexprimată lingvistic. Pe de 

                                                 
1
 Idee generală formulată din studiul lui James G. Frazer, The Golden Bough. 
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altă parte, direcția antropologică deschide o nouă perspectivă, anume cea 

a dorinței de contagiune a poeziei eminesciene cu natura (natura fiind cea 

eternă, cea care nu greșește – cum fac ființele umane –, fiind cea perfectă, 

într-un cuvînt). 

Schimbînd registrul și avînd deja un context prielnic discuției, 

ajungem într-o nouă etapă, cea a interpretării propriu-zise, care se 

bazează în principal pe observații de ordin critic și pe o selecție punctuală 

de versuri din opera lui Mihai Eminescu. Toate acestea ne vor fi utile în 

concretizarea unui răspuns pentru întrebarea „de ce personifică Eminescu 

natura” – și ne vom referi atît la personificarea prin limbaj, cît și la cîteva 

cazuri particulare, în care aceasta acționează prin gesturi, prin acțiuni ce 

creează o dinamică puternică. 

O primă oprire o vom face asupra unei note a lui Dumitru Irimia, 

care a explicat că „dinamismul, uman și cosmic, trece prin semantica 

verbului a curge (a se scurge), în strînsă legătură cu izvor, sugerînd 

ireversibilul, în curgerea vieții, pînă la uitarea totală a începutului” 

(Irimia, 1979: 375). Aici vom discuta cele două sonete, Trecut-au anii... 

și Coborîrea apelor, în care poetul realizează, pe rînd, o dinamică, o 

analogie cu aspect de metaforă a trecerii anilor cu mișcarea norilor 

deasupra șesurilor (Trecut-au anii ca nori lungi pe șesuri/Și niciodată n-

or să vie iară) și, în al doilea caz, o curgere a apelor mult mai ancorată în 

sensul de bază al lexemului izvor („Se nasc izvoare, ropotind se 

plimbă,/Deprind pe rînd oceanica lor limbă/Și sînt în codri pustnici 

cîntărețe.”, „Spărgînd prin stînce albia lor strîmbă,/Se legăn line și fac 

valuri crețe./În drumul lor ia firea mii de fețe). Nuanțări există la nivelul 

versurilor „Cu-a tale umbre azi în van mă-mpresuri,/O, ceas al tainei, 

asfințit de sară” – în care distingem o primă acțiune fizică a naturii, 

prezentă aici în chipul asfințitului de seară, metaforizat prin sintagma 

„ceas al tainei”; cu alte cuvinte, în acest caz nu există o intervenție prin 

limbaj a naturii, ci o constrîngere fizică. Putem realiza cît de puternică 

este această imagine din Trecut-au anii... – o putem numi intervenția 

naturii în viața, în anii omului – și trece pragul unei simple și evanescente 

sonorități a firii în urechile poetului. În plus, al doilea sonet menționat, 

Coborîrea apelor, este o referință principală a acestei lucrări, deoarece 

apare, în plin dinamism și transfigurare, natura sub efectul apelor: „(...) 

izvoare, ropotind se plimbă,/Deprind pe rînd oceanica lor limbă/(...) sînt 

cîntărețe”, „Spărgînd prin stînce albia lor strîmbă,(...) În drumul lor ia 
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firea mii de fețe/Aceleași sînt, deși mereu se schimbă”. Toate aceste verbe 

de mișcare și auditive conferă o semnificație a tuturor acțiunilor 

performate de către ape. Și titlul capătă sens, apele „coboară”, firea se 

transfigurează la contactul cu apa, iar întregul mediu acvatic, întregul 

cadru pitoresc este subordonat sunetului și mișcării – iar poezia este vie; 

și rămîne vie, pentru că eternitatea, regularitatea și expresivitatea acestei 

mișcări sonore (dacă se poate spune astfel) este cuprinsă în versurile lui 

Eminescu. Așadar, există o legitimare a valorii poeziei, prin conținutul și 

prin păstrarea acestui conținut în literele sale. 

Vorbind despre natura terestră, Dumitru Irimia notează că „termenii 

exprimînd noțional componente ale structurii geologice, ale florei, faunei 

(...) asociază în sfera lor semantic-metaforică coordonata umană și cea 

cosmică într-o polisemie dinamică (...). Cu deosebire semnificativi în 

dezvoltarea acestor relații (...) sînt termenii acvatici. Universul 

eminescian își constituie (și dezvăluie) esența sub semnul primordialității 

apei” – iar aceste observații sînt valabile și în poezia Sara pe deal, în care 

imaginea apelor are totuși o pondere mai scăzută decît natura terestră. 

Secvențe precum „buciumul sună cu jale”, „stele le scapără-n cale”, 

„Apele plîng, clar izvorînd în fîntîne”, „Clopotul vechi împle cu glasul lui 

sara” sau „satul în vale-amuțește” constituie ipoteze ale aceluiași 

dinamism de necontrolat de către puterea umană, poetul fiind un privitor 

al spectacolului în care natura se dezlănțuie. Și Rosa Del Conte a notat: 

„E un peisaj ce se rezolvă prin muzică: urzeală deasă de freamăte, 

răsuflări, foșnete, pe care le aduce la unitate tînguirea, înaltă și 

îndepărtată a unui corn. Seară: și tînguit de bucium coboară de pe dealuri” 

(Del Conte, 1990: 139), iar apoi constatăm că iar se pune problema unei 

mișcări a tuturor elementelor naturii terestre, vibrînd odată cu elementele 

unui plan mai înalt, alcătuit din lună și stele. În aceeași serie a realizărilor 

imagistice se plasează și Fiind băiet păduri cutreieram (prin versurile 

„cum apa sună-ncetișor”, „Un freamăt lin trecea din ram în ram”, „ al 

valurilor glas”, „Un bucium cîntă tainic cu dulceață,/Sunînd”), O, 

rămîi... (prin secvențele „vuietul de valuri”, „zise lin pădurea”), La 

mormîntul lui Aron Pumnul, unde apare încă o dată motivul clopotului 

(„Metalica, vibrînda a clopotelor jale/Vuiește în cadență și sună 

întristat”), Scrisoarea III („Urlă cîmpul și de tropot și de strigăt de 

bătaie”) și Dintre sute de catarge („Nențeles rămîne gîndul/Ce-ți străbate 

cînturile,/Zboară vecinic, îngînîndu-l,/Valurile, vînturile”). În toate aceste 
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versuri sau frînturi de versuri regăsim atît motive ale naturii umane, cît și 

ale naturii propriu-zise, acestea mișcîndu-se aproape concomitent sau 

completîndu-și reciproc mișcarea. Prezența clopotului în poeziile 

analizate este motivul pentru care am ales să clasificăm termenii antitezei 

pe baza căreia sînt construite poeziile lui Eminescu, în ființe cu limbaj 

articulat și elemente care comunică prin intermediul unui sistem general 

de semne – dar se pare că ambele exprimă idei, gînduri și stări sufletești. 

Un limbaj nearticulat, în genere, nu are capacitatea de a semnifica, ci se 

produce în prezența unor stimuli de mediu. Desigur, antiteza între cele 

două tipuri de limbaj nu se aplică și în textele în care poetul nu vorbește 

despre sine, situație în care facem notații strict despre elementele naturii, 

despre manifestarea sa prin acțiuni sau prin limbaj, despre unele figuri 

semantice sau stilistice sau despre alte serii de opoziții regăsite.  

Astfel, am dezbătut problematica personificării naturii – și am găsit 

o explicație oferită de către antropologia culturală, am vorbit despre 

coexistența naturii și a culturii (pînă la urmă, distincția este realizată de 

antropologul Claude Lévi-Strauss în secolul al XX-lea și teoria sa ne ajută 

să înțelegem structura pe baza căreia poate funcționa lirica eminesciană
2
) 

și urmează să luăm în discuție alte poeme, care ridică în mod direct 

problema limbajului în aceste circumstanțe. Avem de a face cu două 

puncte extreme: natura și omul, adică poetul. Cum procedăm mai 

departe? Unde dorim să plasăm în continuare cele două concepte? Titu 

Maiorescu vorbea despre sentimentul indus de lumea exterioară, datorită 

căruia noi o percepem drept reală: „O veche împărțire a tuturor obiectelor 

gîndirii omenești face deosebirea între lumea interioară sau sufletească și 

între lumea exterioară sau fizică. Însă și această lume fizică există pentru 

noi numai întrucît simțim ceva cu prilejul ei” (Maiorescu, 1989: 46). În 

acest sens, este facil să privim această informație într-un mod adaptat 

situației de comunicare: noi conștientizăm poezia lui Eminescu, deoarece 

                                                 
2
 Strauss susține o identitate de gîndire – modul în care gîndirea primitivă, adică 

sălbatică sau prelogică, realiza în permanență legături cauzale între evenimente sau 

concepte nu s-a schimbat, ci dimpotrivă, a rămas același; autohtonii gîndesc în același 

mod precum o făceau popoarele primitive. Și de aici separația între natură și cultură, cea 

din urmă presupunînd o intervenție antropică în toate domeniile vieții, de la gîndire, pînă 

la mod de a trăi, locuințe etc. Și poetul este cel care găsește legături ascunse între 

concepte. 
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o simțim. Simțim lumea creată de el, o lume exterioară nouă. Cum este 

aceasta? Tudor Vianu percepe natura ca fiind „în același timp pentru 

Eminescu sonoritate și lumină. Vom vedea mai tîrziu că ea îi este și un 

mediu prielnic și familiar” (Vianu, 1974: 73). Și aceasta este și 

caracterizarea pe care o putem realiza noi, cititorii. Avem, totodată, 

impresia unui metalimbaj la care tot apelează poetul, scriind despre 

limbaj, scriind despre poezie, încercînd, parcă, prin alegoria de 

semnificații și de imagini, să ne explice ce reprezintă pentru el poezia. 

Încearcă să explice. Văzînd acest lucru, putem particulariza: încearcă să 

explice natura – și, odată explicată, poate fi și receptată și caracterizată de 

către receptor. Vianu a recurs la „analiza cîtorva din elementele 

senzoriale cu care Eminescu ne vrăjește (...) Poate că nu este un alt poet 

care să fi fost într-o măsură la fel de egală și puternică, auditiv și vizual” 

(Ibidem). Cuvintele lui Tudor Vianu sînt foarte valoroase, deoarece el 

apreciază cu exactitate ceea ce realizează poetul Eminescu în poemele 

luate în discuție de către noi. De pildă, în poezia Ce șoptești atît de tainic, 

versurile „Ce șoptești atît de tainic,/Tu, izvor de cînturi dulci?/Repezind 

bălaia undă,/Floarea țărmului o smulgi./Și o duci, o duci cu tine,/Vîjîind 

încet pe prund” sînt dovada a ceea ce a afirmat criticul. Ne sînt 

reprezentate atît imagini, cît și „cînturi” – și continuăm să urmărim linia 

de analiză pe care a continuat și Vianu. „Dar universul acustic al lui 

Eminescu este făcut din șoapte, foșnete, îngînări, din sunete pierdute, 

molcome, line și abia auzite, din vaiere” (Ibidem) – iar toate acestea 

creează sentimentul de viață.  

Tot Vianu are o notație prin care ne spune că sunetele acestea 

molcome, precum și modul în care sînt ordonate în poezie, au scopul de a 

„opune neliniștii umane, pacea naturii” (Ibidem: 74). Și iarăși ne 

întoarcem la sintagma „limbaj al naturii”. În ce context este perceptibil 

acesta? Tudor Vianu comentează faptul că poetul este „un pictor al 

luminii” – și nu al formelor (Ibidem: 75); astfel, distingem o legătură 

ascunsă între ape și lumină – căci apele sînt cele care glăsuiesc, cel mai 

adesea, în poeziile eminesciene. Și este important să păstrăm firul 

explicațiilor lui Vianu: „Printre lucrurile pămîntești nu există vreun altul 

care să aibă o afinitate mai mare cu lumina, ca apa. Apa posedă în adevăr 

acel grad intermediar al transparenței, care îngăduie luminii s-o străbată 

în întregime și să fie în același timp reținută de ea” (Ibidem: 76). Cu alte 

cuvinte, poetul excelează atît în crearea unei limbi proprii și a unei limbi 
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a naturii, cît și în ceea ce privește imaginile vizuale, dominate de efecte 

prezente în chip de blicuri
3
. 

Să revenim la domeniul limbii și al limbajului. Am spus în 

introducere faptul că sintagma corectă este „limbaj al firii”, iar nu „limbă 

a firii”, luînd în considerare afirmațiile lingviștilor Ferdinand de Saussure 

și Dumitru Irimia. Cu toate acestea, am sesizat o notație a lui C. 

Dobrogeanu-Gherea, care deschide o nouă direcție de considerare a 

sintagmei „limba firii”: „Eminescu, ca toți marii poeți lirici care au făcut 

epocă într-o literatură, și-a făurit singur instrumentul pentru creațiunea 

lui, el a creat limba lirică necesară pentru exprimarea unor idei și 

sentimente adînci, de cari nici nu visa literatura trecută” (Dobrogeanu-

Gherea, 1983: 318). Este foarte important pasajul în care a numit „limba 

lirică” drept „necesară pentru exprimarea unor idei și sentimente adînci”, 

deoarece și Eminescu folosește termenul „limbă” pentru a încadra toate 

încercările de comunicare ale naturii, care nu sînt acțiuni fizice. Și ne 

întrebăm, oare nu este posibil ca și natura să exprime idei, stări, gînduri și 

sentimente prin limbajul ei? Oare nu este și acest limbaj, aparent dificil de 

categorisit, o limbă? Din perspectiva eminesciană, adică literară, este. Din 

perspectiva lingvisticii, adică științifică, nu este, deoarece natura nu 

articulează cuvinte. Însă, Mihai Eminescu a ridicat întreaga fire la nivelul 

puterilor umane, ba chiar a poziționat-o deasupra acestui nivel, căci în 

poeziile sale ea pare – și se dovedește – mai puternică decît însuși omul. 

Mai simplu spus, cu ajutorul limbii sale, el dă naștere limbii naturii, 

ambele avînd imanentă capacitatea de a semnifica și de a crea 

reprezentații sugestive pentru receptori. Și aceasta este ideea la care am 

încercat să ajung, dorind să opun o direcție literară de interpretare alteia 

științifice, explicînd totodată superioritatea pe care consider că Eminescu 

a văzut-o în comunicarea naturii: limbajul ei este înnăscut, pe cînd limba 

oamenilor este dobîndită. Și, cu toate că omul ar părea poziționat cu o 

treaptă mai sus decît natura, percepută de către majoritatea oamenilor 

drept inertă, acest poet a găsit în vagile sale suspine, în mișcările apelor, 

                                                 
3
 Cuvîntul „blic” este des folosit în sfera Istoriei artei și a Artelor plastice, pentru a 

desemna tușe de pensulă cu tonuri deschise, menite să evidențieze detalii sau forma unor 

elemente. Spre exemplu, faldurile hainelor personajelor biblice din picturile hagiografice 

bizantine erau realizate cu ajutorul liniarismului și al blicului (etimonul său este din 

engl. to blick). 
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în bătaia vîntului și în foșnetul pădurii o dovadă a genialității mediului în 

care nu a intervenit omul – deci faptul că natura ar fi superioară culturii 

este ideea pe care o formulăm, revenind pe linia unei interpretări 

antropologice. 

Am exemplificat, astfel, comentarii de ordin critic ce îl caracterizau 

pe poet drept un scriitor care a știut să reprezinte cu succes lumina și 

sonoritatea unor elemente din natură și regăsite în poezie. În paragrafele 

de dinaintea celui în care vom formula concluziile, am dori să ne 

îndreptăm atenția și asupra altor patru texte semnate de către Mihai 

Eminescu, în care prezența limbajului (sau a limbii) naturii este mult mai 

amplă și mai complexă. Este vorba, desigur, despre Icoană și privaz, 

Codru și salon, O,-nțelepciune ai aripi de ceară! și Îmbătrînit e sufletul 

din mine. Mai întîi, trebuie să avem în vedere și comentariile generale ale 

lui G. Călinescu: acesta vorbea despre „pornirea spre a reabilita 

instinctul”, cauza răului în natură fiind conștiința, iar nu instinctul 

(Călinescu, vol. 1, 1976: 670). De aceea, spune Călinescu, „nu coloarea, 

nu varietatea sînt notele esențiale, ci dimensiunea, sau, ca să zicem așa, 

cantitatea. Aceasta este hotărîtă prin puterea de a intimida conștiința, de a 

o anula” (Idem, vol. 2, 1976: 258). Aceasta este, prin urmare, concepția 

eminesciană despre poezie: trebuie să primeze instinctul – concretizat 

vizual și auditiv prin curgerea unui rîu: în Icoană și privaz, mărturisește 

că „Voit-am a mea limbă să fie ca un rîu/D-eternă mîngîiere... și blînd să 

fie cîntu-i”, dar se confruntă cu neputința de a cuprinde în cuvinte nici 

măcar un zîmbet. Este de notat că în acest text nu este prezentă natura, ci 

accentul este plasat pe ipostaza poetului și pe instrumentul său, limba. 

Avem în față o artă poetică, Eminescu văzîndu-se „Cuprins de-adînca 

sete a formelor perfecte”. Acesta este „admirabilul vers” (Manolescu, 

2008: 382), despre care Ion Negoițescu a comentat că Eminescu s-ar fi 

înșelat asupra formei poetice. Forma nu ar fi decisivă, relatează 

Manolescu abordarea lui Negoițescu (Ibidem). Și afirmațiile lui Tudor 

Vianu par să contrazică cele exprimate în acest vers: „Formele sînt în 

adevăr plăsmuiri statice, scheme solide în care a împietrit scurgerea 

neîncetată a fenomenelor” (Vianu, 1974: 75). Același text, Icoană și 

privaz, expune și atitudinea privind meseria de poet: „Aceasta e menirea 

unui poet în lume?/Pe valurile vremei, ca boabele de spume/Să-nșire-ale 

lui vorbe, să spuie verzi ș-uscate” – și, imediat, revine la natură: „Cîmpii, 

pădure, lanuri fac asta de minune,/O fac cu mult mai bine de cum o spui 
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în vers”. Ne spune, de fapt, că limba naturii este mult mai capabilă a 

umple acele forme solide cu versuri valoroase decît este un poet, 

subliniind superioritatea firii. 

Codru și salon este, de asemenea, un text de luat în considerare 

pentru sonoritatea imaginilor sale, fiind introdusă capacitatea umană de a 

înțelege „a firii dulce limbă”: „În curgerea de ape, pe-a frunzelor 

sunare,/În dulcele ʼmiitul al paserilor grai,/În murmurul de viespii, ce-n 

mii de chilioare/Zidesc o mănăstire de ceară pentru trai,/De spînzură 

prin ramuri de sălcii argintoase/O-ntreagă-mpărăție în cuib legănător,/A 

firii dulce limbă de el era-nțeleasă/Și îl împlea de cîntec, cum îl împlea de 

dor”. Sintagma aceasta, care are în centrul ei cuvîntul „limbă”, 

sintetizează și, totodată, oferă legitimitate temei lucrării noastre, anume 

existența unui limbaj, iar mai apoi a unei limbi a firii în lirica eminesciană 

– și da, iată că este prezentă. Dar să nu uităm că ne plasăm pe direcția 

interpretativă literară, nu lingvistică. 

Ultimele două poeme pun în lumină versuri complexe, imagini 

ample ale aceleiași tematici a naturii care comunică. Poetul constată, în 

poezia O,-nțelepciune ai aripi de ceară! că „Pierdută-i a naturii sfîntă 

limbă”, constatînd pierduți și codrii „plini de cînturi” și pierdut „tot ce 

codrul a gîndit cu jale/În umbra sa pătată de lumini,/Ce spun: izvorul 

lunecînd la vale,/Ce spune culmea, lunca de arini,/Ce spune noaptea 

cerurilor sale,/Ce lunii spun luceferii senini/Se adunau în rîsul meu, în 

plînsu-mi,/De mă uitam răpit pe mine însumi”. De observat verbele 

specifice spunerii, pierderea tuturor acestor „glasuri” fiind augmentată, 

agravată prin dramatismul enumerării, care oferă impresia unui reproș și a 

unei revolte din partea unui om, a poetului. De remarcat este și grupul 

nominal „sfîntă limbă”, care, încă o dată, arată că Eminescu o considera 

superioară oricărui alt poet – de aceea și cantitatea apreciabilă de verbe 

sonore atribuite elementelor naturii. Cît despre Îmbătrînit e sufletul din 

mine, distingem un masiv de figuri sonore și vizuale: „Cîntarea 

spăimîntată,/Popoare ce-o ridic la Dumnezeu./Imnuri de glorii” – aici 

apare atributul „spăimîntată”, care, dacă observăm, este folosit pentru a 

descrie popoarele, adică oamenii, și nicidecum natura. Este un adjectiv 

specific omenirii, plasată în evanescent. Sintagma „taină mută” și versul 

„Vorbesc dureri, ce nu pot să suspine” ne poziționează pe aceeași 

direcție, anume a naturii înzestrată cu această capacitate de a comunica 

asemenea omului. Spre final, apare și o interogație: „Ah, ce-i cuvîntul, ce-
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i coloare, sunet,/Marmura ce-i, pentru ce noi simțim?”, făcînd distincția 

între arta cuvîntului, a picturii, a sculpturii și a muzicii, dorind parcă să 

găsească o definiție a cuvîntului și a artelor în general. În finalul poeziei 

este plasată o imagine statică și dinamică în același timp, „Pămîntul greu 

cu a lui hemisfer,/Care vuind se mișcă-n vecinicie” – fiind alăturați 

termenii de mișcare și cel de veșnicie, formînd o antiteză de mărimi 

colosale. 

Ajunși la final, sîntem îndreptățiți să spunem că am trecut prin 

diverse cîmpuri imagistice și sonore, ajungînd să înțelegem de ce poetul 

personifică natura și că cea mai sugestivă modalitate de personificare este 

oferirea impresiei că natura posedă facultatea umană de a comunica idei, 

stări și sentimente printr-un sistem de semne simbolice, care sînt 

organizate în vederea cristalizării în jurul unei semnificații. Pentru a 

concluziona, este nevoie să apelăm la pasajul în care G. Călinescu afirmă 

că „doctrina romantică a geniului” este „singurul element nou de conținut 

introdus de poet” (Călinescu, 1982: 447), fragment ce cuprinde toate 

explicațiile necesare – a inovat toate nivelele limbii sub auspicii 

romantice. Apelăm, de asemenea, și la spusele lui Nichita Stănescu: 

„«Geniu» este poate unul dintre cuvintele cele mai ciudate și mai 

încăpătoare”, urmînd să conchidă că, „pentru literatura noastră, Eminescu 

este un concept”, vorbind despre omul Eminescu, despre opera și epoca 

sa, care s-au identificat într-un chip absolut (Stănescu, 1990: 230-231).  
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Interpretative directions of nature’s language in Eminescu’s 

poetry  
 

Abstract  
The language of nature manifests itself dynamically in Eminescu’s 

poetry, being amplified and, at the same time, completed by its actions. I 

have considered both those poems where nature with its terrestrial, 

cosmic and man-made elements is exclusively present, and also those 

where the author presents ideas – thus a first antithesis becomes apparent 

between the language of the former, which is studied by the general 

semiotics, and the latter, studied by linguistic semiotics. With Eminescu, 

there is a particularly original aspect that the language of nature has the 

ability to have a significance just like human languages. By means of the 

examples brought forward we try to find an answer to the question, ―Why 

does Eminescu personify nature?‖, by looking for explanations in the 

linguistic or anthropological fields or in the Romanian literary critics. All 

these constitute both scientific references and interpretative directions of 

the language of nature. 

Key-words: interpretative directions, language of nature, the 

dynamics of nature, ability, actions. 

 



 

ALEXANDRA-TEODORA MÂNDRA 

Anul III, Cluj-Napoca 

Limitele ființei în Sara pe deal și Coborîrea apelor 

Introducere  
„Lentila” pe care ne-o oferă Ioana Em. Petrescu, pentru a pătrunde 

în universul poetic eminescian este aceea a modelului cosmologic și se 

bazează pe ipoteza că reperînd modelele cosmologice adoptate de 

Eminescu,  putem avea o clară și cuprinzătoare „tipologie în funcție de 

care ni se pare că putem defini etapele devenirii operei lui Eminescu.” 

(Petrescu, 2009: 30) Subordonînd bogatul material poetic eminescian, în 

aparență atît de disparat, relației eu – lume – text, putem identifica  

coerența internă a lumii poetice, dindărătul unor imagini ce surprind 

poziția ființei în lume. Relația aceasta comportă modificări reperabile în 

concretul estetic al operei, care traduce de fapt restructurări majore ale 

viziunii poetice, odată cu trecerea de la inițialul model cosmologic 

platonician către cel kantian.
1
 Concret, raportul eu – lume este determinat 

de asumarea (inconștientă) a unui model cosmologic. Credem, prin 

urmare, că atît fluxul imaginar, cît și țesătura stilistică au o adîncă 

motivație ontologică, în absența căreia coerența și dinamica interioară a 

poeticității ar rămîne de neînțeles.  

Aceste rațiuni vor fi puse la lucru în analiza poetico-stilistică a 

poemelor Sara pe deal (1872) și Coborîrea apelor (1876), despărțite de 

numai cîțiva ani, însă marcate de o profundă falie, răspunzătoare de o 

reconfigurare a viziunii poetice. Mai exact, diferența dintre cele două 

poeme se datorează trecerii de la modelul cosmologic platonician, perfect 

și armonic în esența sa, la cel kantian de coloratură pesimistă, 

schopenhaueriană. Poemele ne interesează atît la nivelul imaginarului, cît 

                                                 
1
 Exegeta avansează, astfel, pe drumul deschis de Blaga, care, în „Trilogia culturii”, 

pornind de la fenomenul de psihologie colectivă al «vîrstelor adoptive»” (cf. Blaga, 

1994: 23), demonstrează că „așa cum [...] o cultură sau un poet se definește printr-o 

«vîrstă adoptivă», un «sex adoptiv» sau printr-un personaj adoptiv, […] universul poetic 

al unei epoci sau al unei opere se înrădăcinează , de obicei inconștient, într-un model 

cosmologic adoptiv, care poate fi în total dezacord cu modelul instituit științific în epoca 

respectivă” (cf. Petrescu, 2009: 28). 
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și din punct de vedere stilistic, procesul de modernizare a mijloacelor 

poeziei manifestîndu-se în ambele direcții, așa cum vom vedea în cele ce 

urmează. 

 

Absolutul desprins din „realitatea de toate zilele” sau despre 

tensiunea dintre structura și materia imaginii  
Sara pe deal, privită de numeroși comentatori ca simplă idilă 

pastorală juvenilă, ne poate surprinde prin excentricitatea ei în raport cu 

dogma romantică, la o analiză stilistică bazată pe un instrumentar 

conceptual potrivit. Menționăm că Ioana Em. Petrescu acordă sintagmei 

„de tinerețe” cu totul alte conotații, relevînd elanul optimist al 

Weltanschauung-ului eminescian aferent primei etape de creație, a 

modelului cosmologic platonician
2
.  

Pe aceste coordonate, imaginile configurate în Sara pe deal se 

catalizează într-o structură arhetipală, apanaj al vizionarismului romantic. 

Însă, pentru a decela individualitatea imagistică a acestui poem, este 

necesar să punem în relație structura imaginii cu materia ei
3
, ce aparține 

universului familiar. Atipic pentru vizionarismul romantic, referentul 

imagistic al poemului intră în atingere cu un alt comportament estetic, pe 

care îl vom prezenta în continuare. Materia imaginii, deși nu aparține 

unor categorii precum grandiosul sau eroicul, își manifestă sensibilitatea 

la participările cosmice. Acest mod de a privi lumea ca infinit mic
4
, ce 

                                                 
2
 Ioana Em. Petrescu lămurește că acest prim model cosmologic, inspirat din școala 

pitagoreică ce postulează existența unui univers muzical, caracterizat de armonie și 

echilibru, afirmă existența Demiurgului ca Mare Arhitect, care își face simțită prezența 

în întregul cosmos. O bogată constelație de imagini și simboluri depun mărturie despre 

consubstanțialitatea ființă – univers, avînd în centru figuri specifice precum copilul și 

bardul, în jurul cărora gravitează gîndirea divină, cîntecul, dansul și lumina. Atitudinea 

optimistă identifică ființa cu devenirea și eternitatea cu timpul, conform mitului 

fundamental al romanticilor, misia (cf. Petrescu, 2009: 29-30). 
3
 Opoziția dintre structura și materia imaginii apare în analiza Ioanei Em. Petrescu, 

pentru care miticul reprezintă structura de profunzime a imagisticii discursive (cf. 

Petrescu, 2009: 46). 
4
 În „Enciclopedia imaginariilor din România”, Ioana Bot constata că o dimensiune a 

unicității poeticii eminesciene este dată de capacitatea vizionarismului eminescian a se 

articula atît în infinitul mare, cît și în cel mic. Astfel, Ioana Bot recuperează Sara pe deal 

tocmai pentru „registrul infinitului mic, al unei naturi apropiate”, care echilibrează 

titanismul viziunilor unor poeme precum Luceafărul sau Scrisoarea I. (cf. Bot, 2020: 
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deține in nuce aspirația către absolut, s-ar revendica mai degrabă de la 

estetica postromantică, așa cum observă Ioana Em. Petrescu. 

Construindu-și (din nou) teza interpretativă pe un drum deschis de 

filozofia lui Blaga, la care se referă explicit în „Mihai Eminescu – poet 

tragic”, Ioana Em. Petrescu analizează valențele expresioniste ale 

poemului, făcînd trimitere la accepțiunea blagiană cu privire la punctul 

major de inflexiune al artei postromantice.
5
 În studiul său, „Fețele unui 

veac”, Blaga realizează o comparație între romantism și expresionism, 

stabilindu-le tendința comună - spre absolut - și manierele diferite de 

realizare. Astfel, modelului romantic în care eroul este subiectul revelator 

de sacru i se opune modelul postromantic, care se apropie de estetica 

expresionistă, punînd revelarea absolutului pe seama lumii din afară, 

printr-o rafinare a mijloacelor de expresivitate.
6
 Prin aceasta, așadar, 

exegeta înțelege că lipsa efigiilor romantismului high din poem nu denotă 

nici pe departe un stadiu retrograd al poeticității eminesciene, ci, din 

contră, o modernizare a mijloacelor de realizare a ceea ce Blaga numea 

„patosul cosmic”. Am putea merge mai departe, considerînd că în urma 

                                                                                                 
149). O distincție asemănătoare realizează și Ioana Em. Petrescu între „anecdota 

cosmică” și „anecdota familiară”, privindu-le drept două mijloace de realizare a 

„patosului cosmic”, cărora le subsumează două tipuri diferite de sensibilitate (cf. 

Petrescu, 2009: 45-46).  
5
 Ioana Em. Petrescu semnalează tendința unor antume eminesciene de a abandona 

vizionarismul romantic înalt, preferîndu-i o poetică a familiarului. Imagistica acestor 

poeme suferă, în viziunea sa, „un proces de evoluție similar celui pe care poezia 

europeană îl parcurge în etapa postromantică și pe care Blaga îl definește în «Fețele unui 

veac».” Mai departe, exegeta prelucrează distincția cu care operează Blaga între estetica 

expresionistă și cea romantică, demonstrînd propensiunile eminesciene spre un 

comportament estetic expresionist. Păstrîndu-și eleganța discursului critic, Ioana Em. 

Petrescu nu se grăbește să-l numească pe Eminescu un expresionist avant la lettre, 

preferînd să preteze ideea modernizării stilistice la paradigma postromantismului. 

Totuși, ceea ce recuperează din terminologia blagiană pentru a analiza stilistic Sara pe 

deal este exact diferența specifică a expresionismului față de romantism, adică a 

năzuinței formative a Absolutului, față de cea a Individualului, așa cum apare ea 

teoretizată de Blaga (cf. Petrescu, 2009: 46). 
6
 „Dinamismul elementar al unor cîmpuri de varză de Van Gogh ni se comunică cu 

aceeași putere de sugestie ca și mișcarea prin spațiu a cutărui erou romantic cu puteri 

supraomenești. Anecdoticul e înlocuit [...] prin linie, ritm, expresie” (cf. Blaga, apud 

Petrescu, 2009: 46). 
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unei „democratizări” a imaginarului, absolutul nu se mai articulează în 

figuri grandioase, în eroi aleși, ci în materia însăși a peisajului rural, 

surprins în nuanțele serenității. 

Plasînd la nivelul imaginii tensiunea dintre propria structură 

(reductibilă la mit) și materie (extrasă din concretețea imediatului)
 7

, 

Eminescu resemantizează tropii clișeizați ai idilei pastorale. Astfel, este 

experimentată o formă de vizionarism ce transcende imediatul, indicînd 

cucerirea a noi teritorii ale modernității expresive. Cartografiind acest 

teritoriu expresiv, ne putem convinge că imaginarul este creat prin 

principiul dizanalogiei, ce presupune depășirea tensiunii metaforice între 

elemente incompatibile, respectiv identificarea, la un nivel transgresiv de 

sens, a acestora
8
. Cu siguranță am ajunge pe piste greșite dacă am analiza 

caracterul contradictoriu al imaginilor fără a avea în vedere soluția 

coincidenței contrariilor
9
, ce plasează imaginea la un nivel superior de 

sens poetic. O contradicție logică semnalată de un comentator al poeziei
10

 

este reprezentată de imaginea simultană a două episoade temporale care 

ar trebui ilustrate în succesiune: „Stelele nasc umezi pe bolta senină‖ și 

„Luna pe cer trece-așa sfîntă și clară‖. Altă inadvertență este urcarea 

turmelor pe deal în momentul nopții. Considerăm, pe urmele Ioanei Em. 

Petrescu, că poezia este „de tinerețe”, nu din cauza acestor 

„inadvertențe”, ci datorită configurării unei topografii mitice, care 

definește în profunzime viziunea poetică de tinerețe a lui Eminescu 

(Petrescu, 2009: 44). Într-un poem modelat de viziunea cosmologică 

platoniciană nu vom căuta, deci, structuri create prin analogie cu realul, 

                                                 
7
 Blaga înregistra același efect imagistic în arta plastică expresionistă: „De cîte ori o 

operă de artă redă astfel un lucru, încît puterea, tensiunea interioară a acestei redări 

transcende lucrul, îl întrece, trădînd relațiuni cu cosmicul, cu absolutul, cu ilimitatul, 

avem de-a face cu un produs artistic expresionist” (cf. Blaga,1990: 55). 
8
 Trimit la studiul lui Mircea Borcilă, care formulează acest principiu pornind de la 

metafora revelatoare la Blaga (cf. Borcilă, 1987: 185-196). 
9
 Eugen Todoran așeza coincidența contrariilor la temelia imaginarului eminescian 

(cf. Todoran, 1981: 46). 
10

 Un comentator care cade în capcana contradicțiilor imagisticii din Sara pe deal 

este Ibrăileanu, a cărui poziție este contracarată de Ioana Em. Petrescu în pasaje de o 

fină ironie, demonstrînd că ceea ce pentru criticul literar trăda „stîngăciile” unui limbaj 

incoerent, scris de un Eminescu neredresat complet după primul atac al bolii, reprezintă 

de fapt calea de acces a ființei poetice la topografia mitică (cf. Petrescu, 2009: 44). 
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întrucît „nu logica realului, ci coerența interioară a imaginii este singura 

care ne interesează și, în acest sens, variantele oferă spectacolul unor 

modificări extrem de instructive” (Ibidem: 44). 

Astfel, analizînd o primă variantă a poeziei (Eminescu, 1944: 298), 

observăm că imaginea se structurează în baza analogiei dintre lumea 

poetică și cea exterioară: „Turme cobor, stele li ese în cale‖. 

Abandonarea acestei imagini „logice”, în detrimentul uneia „ilogice” se 

petrece în varianta definitivă, cînd sensul ascensional al mișcării turmelor 

se articulează în momentul sacru al înserării, timp al regenerării cosmice. 

Sub acest „imperativ stilistic”, în virtutea căruia mișcarea trebuie să 

țintească absolutul, imitînd ritualic „perpetua reeditare a genezei” 

(Ibidem: 45), înțelegem urcarea turmelor în noapte ca simptom al 

structurii mitice a lumii. Mișcarea stelară a nașterii eterne se unește, 

astfel, cu mișcarea turmelor, pe un mitic ax vertical, asigurînd armonia și 

consubstanțialitatea terestrului cu cosmicul. Dealul joacă, prin urmare, 

rolul de axis mundi, fiind mediatorul dintre valea „în fum” și „bolta 

senină”, pe fundalul cărora se petrece „mutația ontologică”, trecerea de la 

mundan la trans-mundan. Textul abundă în sugestii stilistice în acest 

sens
11

, astfel că ne vom limita la exemplele pe care Ioana Em. Petrescu le 

oferă, explicîndu-le valențele transgresive: „prin verbe (turmele urcă 

dealul, casele ridică streșine vechi) și prin epitete (înaltul, vechiul salcîm, 

clopot vechi, streșine vechi) se configurează imaginea unui univers 

terestru care, sub lună, suferă o somnambulică aspirație cosmică – 

nostalgie a înălțimilor și, în același timp, a eternității, căci vechimea nu e 

decît substitutul, în ordine terestră, a duratei infinite” (Petrescu, 2009: 

45). Acest fapt motivează atît plasarea turmelor în postura unei hipnotice 

înălțări spre planul stelar, cît și atribuirea unor trăsături atipice pentru 

caracterizarea salcîmului, care în mod firesc nu își are diferența specifică 

nici în înălțime, nici în vechime și nici în amplasarea pe un deal. În 

aceeași logică stilistică, salcîmul este un alt element transfigurat, ființă 

vegetală cu atribute milenare, actant esențial în spectacolul mistic al 

regenerării cosmice și chiar axis mundi. Particularizînd acest univers al 

                                                 
11

 Rosa del Conte observă că înserarea cosmogonică se produce pe un armonic plan 

muzical, fluiditatea muzicală topindu-se în întregul cadru natural: „E un peisaj ce se 

rezolvă în muzică: urzeală deasă de freamăte, răsuflări, foșnete, pe care le readuce la 

unitate tînguirea, înaltă și îndepărtată a unui corn” (cf. del Conte, 1990: 139). 
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simbolismului mitic, merită să valorificăm observațiile Rosei del Conte 

cu privire la sacralitatea pe care o degajă conceptul de vechi și de bătrîn 

în opera eminesciană, sub semnul analogiei dintre timpul sacru și figura 

Celui Vechi de Zile (del Conte, 1990: 301). 

Erosul este și el proiectat sub specie absoluti, menit să reveleze 

ritmul mișcării astrale ce transgresează corporalul
12

. Varianta C, 2259, 

84-84v (strofa nedefinitivată din Ecò, eliminată din varianta publicată) 

este o mărturie elocventă în acest sens: „Îmbrățișați noi vom ședea la 

tulpină,/ Fruntea-mi în foc pe ai tăi sîni se înclină/ Ce-alături cresc, dulci 

și rotunzi ca și rodii-/ Stelele-n cer mișcă-auritele zodii‖ (Eminescu, 

1944: 299). Răzbate din toate formele de viață o pulsație, o mișcare 

ciclică și mereu egală cu sine, spre un mare Tot, poetul experimentînd 

astfel capacitatea limbajului de a transmite o experiență extatică prin 

imagini specifice idilei. Întrezărim și aici un punct de contiguitate cu 

estetica expresionistă, sensibilă la proiecţia interiorităţii asupra 

exteriorului, astfel că, așa cum remarca și Rosa del Conte: „Se simte 

tresăltarea misterioasă a universului: aceeași în materia uranică și în 

materia terestră, în ciorchinii de aur ai stelelor, în rodiile sînilor” (del 

Conte, 1990: 139). 

Într-adevăr, toate aceste mișcări extatice, dominate de 

elementaritate și armonie cosmică, pot fi pe bună dreptate asemănate cu 

peisajele lui Van Gogh, descrise atît de plastic în termeni blagieni: „E o 

creștere spre cer a întregului peisaj. Cerul e un haos de lumină, cerul 

fierbe. Ai aci: un petec de cîmp, stufăriș, pietre, dealuri și deasupra un 

cerc ciudat; dar totul e în mișcare pătimașă, de un dinamism al liniilor 

care îți dă iluzia că asiști o clipă la creațiunea lumii” (Blaga, 1990: 69). 

Așadar, natura imediată trăiește pînă la paroxism fiorul 

transcendent, respirînd prin fiecare por suflarea sacră a cosmosului. Tot 

ce compune acest cadru natural poartă pecetea rotirii de zodii, omul însuși 

fiind, asemenea ființelor vegetale și animale ce îl înconjoară, într-o stare 

de transă somnambulică sub regimul nocturn al eternei renașteri. 

Încapsulînd în structuri mitice un imaginar familiar, poetul demonstrează 

                                                 
12

 Ioana Bot consideră că erosul este echivalat cu experiența supremă a 

transcendenței în poeziile „Sara pe deal”, „Ondina” și „La mijloc de codru des” (cf. Bot: 

2020: 134). 
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tentația spre absolut a unor imagini aparent monoplane, capabile să își 

transgreseze statutul ontologic convențional, revelînd misterul. Acest 

lucru este posibil tocmai prin încălcarea deliberată a unor structuri logice, 

sensul configurîndu-se la un alt nivel al realității, în care ilogicul este 

singurul în măsură să dea expresie acelui „ceva ce nu se poate înțelege în 

chip logic” (Blaga, 1990: 21).  

 

Morfologia căderii. De la limbaj la non-limbaj  
În cele ce urmează, vom parcurge, aplicînd instrumentarul 

conceptual pe care ni-l pune la dispoziție Ioana Em. Petrescu, poezia 

Coborîrea apelor, pornind de la cîteva considerații preliminare. Analiza 

poeziei prilejuiește identificarea, îndărătul unor „imagini care nu au, la 

prima vedere, aparențe «cosmogonice»” (Petrescu, 2009: 30), a acelei 

structuri de profunzime a viziunii poetice, tributară unui model 

cosmologic. De asemenea, poezia trădează o nouă formă a naturismului 

eminescian – anticipată și în poezia anterior discutată - în care excesele 

alegorismului de factură înalt romantică sînt puternic temperate, eul 

poetic căutîndu-și noi forme de obiectivare și asumîndu-și vocea unui „eu 

impersonal”.
13

 Sîntem, deci, martorii unei metamorfoze substanțiale a 

formei de poeticitate. O formă a depășirii individualismului romantic, a 

fost experimentată și în Sara pe deal,  prin punerea în relație a peisajului 

idilic pastoral cu cosmicul, pe fundalul căreia subiectul nu mai este 

angajat în anecdote cu subiecte mari
14

, ci este doar o coardă prin care se 

manifestă muzica și armonia divină.
15

 În cazul acestei poezii, în schimb, 

se instaurează criza modernă, sub auspiciile căreia atît individualității 

eului, cît și absolutului însuși li se refuză orice marcă de identificare. 

Coborîrea apelor este adînc înrădăcinată în al doilea model 

cosmologic, cel kantian, sugerat încă din titlu, care anticipează un 

descensus irevocabil. Foarte potrivită este, în acest sens, radiografia 

spirituală pe care Ioana Em. Petrescu o face eului poetic încetățenit în 

acest model cosmologic, identificînd sursa pesimismului în „pierderea 

                                                 
13

 Corespunzînd, în viziunea lui Ion Constantinescu, „subiectivismului neutru” al 

modernității, postulat de Hugo Friedrich (cf. Constantinescu, apud. Petrescu, 2009: 83). 
14

 „Artiștii romantici sînt artiștii subiectelor mari” (cf. Blaga, 1990: 68). 
15

 În terminologie blagiană, acest fenomen marchează trecerea de la năzuința 

formativă a Individualului la aceea a Absolutului (cf. Blaga, 1990: 55). 
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patriei cosmice”, astfel că „gîndirea nu mai descoperă divina rațiune 

muzicală a lumii, ci absurditatea existenței” (Petrescu, 2009: 30). Această 

tipologie ne ajută să înțelegem că cetățeanul lumilor kantiene, suferă de 

un amețitor rău de infinit, nemaivăzînd cosmicul revelat în mica sa lume, 

ci haosul eternei deveniri
16

.  

Astfel, Coborîrea apelor ne vorbește despre regresia de la cîntec la 

geamăt, de la o armonie perfect articulată, la atonia dureroasă a naturii 

chinuite de propria condiție. Prezentînd drumul sinuos al izvoarelor spre 

mare, poemul nu este o descriere romantic-grandioasă a unui colț din 

natură – deși primele două strofe par a promite acest lucru - ci o pesimistă 

meditație pe marginea lipsei de sens a lumii, dez-vrăjite odată cu 

dispariția cîntecului orfic salvator. De aceea, putem integra poezia în a 

treia etapă de creație eminesciană, așa cum apare ea în tipologia Ioanei 

Em. Petrescu, dată fiind configurarea unui sentiment tragic al existenței, 

care nu se mai poate salva prin universuri compensative, așa cum se 

întîmpla în a doua etapă de creație, cînd poezia, manifestată adesea prin 

cîntec, somnul, moartea, magia și iubirea erau înzestrate cu potențial 

salvator, de proiectare a subiectului în timpul echinoxial (Ibidem: 52) al 

ființei. În baza analogiei dintre cîntec și poezie (dintre „cîntărețele” 

izvoare și bard), putem intui reflexe de artă poetică în poem, acesta 

traducînd în subsidiar destinul artistului de a-și pierde aura orfică și 

consubstanțialitatea cu universul. Vom reține din poezie, așadar, acele 

aspecte motivice și stilistice care ilustrează noua formă de poeticitate, 

cufundată într-un tragism funciar.  

Tropii primei strofe amăgesc prin promisiunea unei geneze 

cosmice: „Din munţi bătrîni şi din păduri măreţe/ Se nasc izvoare, 

ropotind se plimbă‖. Semnificațiile se țes în jurul unui imaginar specific 

poeziei de tinerețe, în care bătrînețea indică sacrul, iar acvaticul 

celebrează germinația. De asemenea, prin metafore personificatoare 

(„Deprind pe rînd oceanica lor limbă/ Şi sînt în codri pustnici cîntăreţe‖) 

este configurat universul (compensativ) muzical, însă acesta și-a pierdut 

                                                 
16

 Aceasta se datorează faptului că Eminescu a adoptat un model cosmologic în care 

antropocentrismul a fost subminat de științele tari ale secolelor al XIV-lea și al XVI-lea 

(Copernic dezvăluind heliocentrismul, Galilei – pluralitatea „centrilor” lumii, iar 

Giordano Bruno – universul infinit), după cum explică Ioana Em. Petrescu (cf. Petrescu, 

2009: 27). 
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puterea de a integra lumea în Marele Tot, devenind o figură închisă în 

sine, un limbaj inaccesibil (după cum indică epitetul „oceanica lor 

limbă”), cunoscut și performat doar de un fragment al naturii. Deși apele 

au substanță ontologică, performînd cîntecul revelator de transcendență, 

misiunea lor orfică este zădărnicită de blestemul babilonian al limbilor, de 

criza modernă a comunicării fără aderență la real. 

Îndreptîndu-ne atenția asupra ultimului vers al fiecărei strofe, 

remarcăm că verbele utilizate evocă o dinamică ontologică ce, subtextual, 

aparține ființei poetice. Ceea ce au în comun aceste versuri este prezența 

unei structuri de predicație nominală, exprimată prin copulative la modul 

indicativ al timpului prezent („sînt cîntărețe”, „aceleași sînt”, „devine 

tristă”), cu excepția ultimului vers, care încheie poezia printr-un predicat 

verbal, verbul fiind la perfect simplu: „uitară”. În prima strofă, izvoarele 

se identifică ontologic cu cîntărețele codrilor, dar nu într-o variantă 

expresionistă de extaz, ci mai degrabă într-una tragică, a recluziunii, a 

existenței pustnicești într-un ritm rupt de lume. 

 În a doua strofă, versul final, „Aceleași sînt, deși mereu se 

schimbă‖, avînd un pronunțat caracter gnomic, mărturisește valoarea 

precară a apei de a se identifica doar cu sine, devoalînd lipsa de coeziune 

a universului, ale cărui elemente nu se mai pot nunti în oglinda acvatică, 

în jocul identificărilor reciproce (Petrescu, 1989: 41). Continua schimbare 

a formelor și a înfățișării („ia firea mii de fețe‖) este doar o aparență, 

demascată de versul-sentință. Acvaticul nu mai reflectă „Țărmuri verzi și 

cerul sărei/ Nor și stea‖ (Cînd privești oglinda mărei), nici chipul iubitei 

(La mijloc de codru), clivajul cosmic accentuîndu-se. Oglinda acvatică s-

a opacizat, apa pierzîndu-și valența de a se combina cu celelalte elemente 

ale naturii. Izvoarele nu-l mai pot vrăji pe eul poetic prin polimorfismul 

oglinzilor, întrucît ele nu se mai identifică cu formele efemere pe care el 

iau ori le prezintă vederii (și viziunii) eului poetic. Înțelegem, deci, că 

acvaticul nu este numai pretext de meditație, ci dobîndește atributele unui 

personaj care trebuie să-și joace rolul de victimă într-un univers 

mecanomorf, pe care zadarnic încearcă să îl salveze. Dacă în prima etapă 

de creație, natura era dominată de „vraja religioasă și pură a acelei 

întinderi limpezi, peste care se revarsă fragmente stelare, nuclee cosmice 

incandescente” (del Conte, 1990: 46), acest peisaj acvatic proclamă 

pierderea consubstanțialității și cantonarea într-un univers monoplan, în 

care simbolul nu mai poate transcende realul. Simptom al ambiguizării 
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relației real-ideal (Petrescu, 1989: 41), actul oglindirii este absent în acest 

poem tocmai pentru că idealul nu mai are canale prin care să comunice cu 

realul. Astfel, prelucrînd termenii Ioanei Em. Petrescu, putem spune că 

realul nu se mai i-realizează
17

, refuzîndu-i-se virtualitățile cu potențial 

vizionar. 

A treia strofă se deschide printr-un adversativ, care opune existenței 

devenirea. Imaginea adîncirii din această strofă este simultan vizuală 

(vizînd adîncimea apei) și auditivă (sugerînd sunetul adînc produs). 

Aceasta acutizează sensul descendent, pe care nu îl ia doar mișcarea 

apelor, ci și sunetul cîntecului lor, ce devine un melos grav, trist. Sentința 

finală, aceea că „a sunetului scară” devine tristă, echivalează devenirea cu 

suferința și cu conștientizarea morții
18

, idee care definește în mod esențial 

poziția eului poetic eminescian în raport cu nașterile și morțile succesive 

ale lumilor kantiene. 

Ultima strofă închide povestea cîntărețelor-izvoare prin episodul 

coborîrii lor în „marea-amară”, gest al morții simbolice prin înecarea în 

propria materie
19

. Mugetul fluviului ostenit din final este o imagine 

extrem de sugestivă, semnificînd metamorfoza limbajului muzical 

incipient într-un anti-limbaj, destrămîndu-i-se armonia și dobîndind un 

aspect zoomorf. Această metamorfoză poate fi citită ca un regressus ad 

uterum, ca reautentificare pe alte coordonate ontologice, care se dezvoltă 

din nucleul primitivismului, țintind spre cucerirea principiului originar, 

prin recufundarea în elemente.
20

  

Similar voltei sonetului, ce concentrează ideea fundamentală a 

întregii poezii, versul final, „Al tinereţii dulce glas demult uitară‖, 

                                                 
17

 „În spațiile acvatice de oglindire, unanim prezente în poezia eminesciană, realul se 

i-realizează și contrariile coincid după logica gîndirii mitice”(cf. Petrescu, 1989: 42). 
18

 Această problemă este pe larg prezentată de Rosa del Conte, care indică 

elementele din patristica răsăriteană care l-au inspirat pe Eminescu. Astfel, Dogmatica 

Sfîntului Ioan Damaschin, Ambigua Sfîntului Maxim Mărturisitorul și Confesiunile 

Sfîntului Augustin echivalează suferința cu mișcarea spre moarte (cf. del Conte, 1990: 

298-300). 
19

 Avem în vedere (cf. Petrescu, 2009: 150) că apa este apa este, în poezia 

eminesciană, „spațiu mortuar” și „element primordial” deopotrivă. 
20

 Această atitudine va fi generatoare de mari izbînzi artistice ale modernității, 

preocupate de reinventarea categoriilor originarului, un exemplu în acest sens fiind 

recuperarea primitivismului în operele compozitorului Igor Stravinski. 
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proclamă înfrîngerea definitivă a limbajului muzical, care își pierde 

amintirea propriului glas, adică își pierde identitatea. Singurul verb la 

perfect simplu, cel care numește amnezia cosmică, provoacă 

dezarticularea coeziunii temporale și sfîrșitul brusc al identificării cu sine. 

Acutul sentiment de înstrăinare, reprezentat și în Amicului F. I. prin 

aceeași asociere dintre izvor și uitare („Viața mea curge, uitînd izvorul‖), 

primește contururi foarte moderne în această poezie, a cărei ultimă 

semnificație este aceea că lumea nu se mai poate salva prin limbaj. Poetul 

devorat de propriul „joc al neființei” (Petrescu, 2009: 68) este ipostaziat 

aici de dulcele glas al izvoarelor prefăcut în muget. 

Ne surprinde echilibrul formal, rigoarea arhitecturală și totodată 

concizia acestui poem, în al cărui centru se află – invocînd din nou o 

expresie a Ioanei Em. Petrescu – o luptă cu limbajul. „Obsedată de 

limbajul universal, poezia va ajunge, însă, la propria-i negație […]” 

(Ibidem: 69). 

 

Concluzii  
O asemenea analiză construiește, credem, o perspectivă mai 

complexă asupra tensiunilor interioare ce prilejuiesc noile cuceriri 

formale ale poeziei. Inițial, analizînd poezia Sara pe deal, am constatat 

dobîndirea unei expresii mai rafinate a axului mitic ce susține viziunea de 

tinerețe a eului poetic. În final, am văzut că viziunea de maturitate din 

Coborîrea apelor își trage seva din preocupări poetice care anticipează 

lirica modernă a secolului următor. Cu acest prilej, am putut observa 

schimbarea radicală a manierei de ipostaziere a naturii, a cîntecului și, în 

cele din urmă, a identității eului poetic, locuitor al unui univers 

mecanicist și absurd, în care se proiectează ca „devenire-absență”, ca 

„ființă-spre-moarte” (Petrescu, 1989: 54). Considerăm că în ambele 

poezii poziția „ex-centrică” a subiectului, a cărui interioritate este 

proiectată în exterior, validează fenomenul oximoronic de „«prezență-

absență» a post-romantismului liricii moderne.” (Bot, 2004: 13) 
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Limits of being in Sara pe deal and Coborîrea apelor  
 

Abstract  
The ―lens‖ that Ioana Em. Petrescu offers us in order to explore 

Eminescu’s poetic universe is that of the cosmological model and is based 

on the hypothesis that finding the cosmological models adopted by 

Eminescu, we can have a clear and comprehensive typology that defines 

the stages of Eminescu's work. Subordinating the rich poetic material, 

seemingly so disparate, to the relationship subject - world - text, we can 

identify the internal coherence of the poetic world, behind images that 

capture the position of the subject in the world.  This paper demonstrates 

the transition of the poetic vision from the initial Platonic cosmological 

model to the Kantian one. Our stylistic analysis is based on the poems 

Sara pe deal (1872) and Coborîrea apelor (1876), separated by only a 

few years, but marked by a reconfiguration of the poetic vision. More 

precisely, the difference between the two poems is due to the transition 

from the Platonic cosmological model, perfect and harmonious in its 

essence, to the Kantian one, of pessimistic, Schopenhauerian coloration. 

 

Key-words: cosmological models, mythic image, expressionist 

aesthetic, structure vs. substance of the artistic image, the aquatic 

element, anti-language. 

 

 

 

 

  

 

 



 

IULIA BACIU 

Masterat II, Iaşi 

Raporturi între gîndire și iubire în poezia de dragoste 

eminesciană 

Introducere 

Între ținutul uranic și ținutul neptunic sînt mii de ani lumină. Și 

totuși, imperiul astral al uranicului atinge, prin oglindire, undele domoale 

sau fremătătoare ale neptunicului („Luna-n mare îşi aruncă chipul” – 

Memento mori), părînd, uneori, a răsări chiar din ele („Răsare luna 

liniștit și tremurînd din ape” – Luceafărul). Chemarea ce unește aceste 

două ținuturi, separate de o nemăsurată distanță, tulburîndu-le granițele, 

este iubirea. Cînd călugărul din Povestea magului călător în stele își 

cheamă iubita spre întrupare, îi cere să se desprindă și din uranic, și din 

neptunic: „Cînd noaptea însă-i caldă, molatecă și brună,/Atunci o chem 

din mare, atunci o chem din lună”. Alteori, tot în numele iubirii, astrele 

renunță la măreția înaltului și se cufundă în adîncurile apelor. Hyperion se 

aruncă în mare de dragul Cătălinei. În poemul Cînd marea..., stelele care 

mor sfîrșesc în apa mării, iar cele ce rămîn în spațiul celest, stinghere și 

mistuite de dor, își trimit razele spre cele dispărute în adîncuri: „Ce caută 

raza din ceruri venită,/Din galbena steauă ce-aleargă prin cer,/Ce caută-

n mare, în noaptea-i cernită/Und’ razele pier?//În fundul cel umed al 

mărei turbate,/În lumea-i noptoasă, în sînu-i de-amar,/Lucește o steauă 

în piatră schimbată,/În mărgăritar.//E-amantul a stelei ce palidă trece/Și-

aruncă prin nori a ei rază de nea,/E-amantul căzut dintre stele, ce rece/ 

În mare murea.” 

Însă, așa cum iubirea are putere să unească uranicul și neptunicul, 

dezamăgirea născută din iubire va fi capabilă să ridice între cele două 

spații bariere incomparabil mai strașnice decît însăși nemărginirea 

distanței ce le desparte, căci Hyperion va refuza categoric o altă recădere 

în mare de dragul Cătălinei („Dar nu mai cade ca-n trecut/În mări, din tot 

înaltul”). 

Analog, închipuind un univers paralel celui descris mai sus, dar 

situat în planul umanului, și înlocuind imperiul uranic cu cel al gîndirii, al 

minții, iar imperiul neptunic cu cel al iubirii, al inimii, nimic din cele 
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discutate anterior nu se vor modifica în chip radical, căci, cînd iubirea 

tronează, fiecare gînd al minții va coborî, mai întîi, în inimă și se va hrăni 

de acolo, așa cum razele stelelor singuratice de pe cer coboară în adîncul 

mărilor pentru a-și potoli dorul de stelele căzute și transformate în pietre 

scumpe. Așa cum luna apune în ape, dar și răsare din ele, vom încerca a 

exemplifica în cadrul lucrării de față cum poezia eminesciană de dragoste 

cunoaște momente în care gîndirea se va stinge în imperiul iubirii, dar se 

va și naște din el. Așa cum distanța între uranic și neptunic e abolită, în 

realitatea poeziei eminesciene, prin iubire, asemenea vom încerca a 

demonstra cum iubirea abolește și distanța dintre minte și inimă, sau, 

dimpotrivă, cum o dezamăgire în planul iubirii ridică bariere de 

nestrăbătut între universul minții și cel al inimii. În alte cuvinte, miza 

lucrării de față este aceea de a identifica și de a exemplifica raporturile ce 

iau naștere în poezia de dragoste eminesciană între minte și inimă, între 

universul cugetării și cel al iubirii.  

 

„Căci numai tu trăiești în cugetare-mi”  
Un prim raport identificat între gîndire și iubire în poezia erotică 

eminesciană este unul de subordonare, mintea subordonîndu-se inimii. O 

bogată sinonimie ce ia naștere între versuri a diferite poeme sprijină ideea 

invadării de către iubire a teritoriului cugetării: „C-a sale gînduri de 

zîmbiri sînt pline”, „Ființa ta gîndiri-mi am adaos” (Tu mă privești cu 

marii ochi...), „Mult am mai gîndit odată și nimic nu mai gîndesc,/ Nu 

gîndesc decît la tine, decît că eu te iubesc” (A frumseții tale forme...), 

„C-un zîmbet faci gîndirea-mi să se-mbete” (Iubind în taină), „Și zi și 

noapte treci –/ La tine-n veci gîndesc,/ Copil frumos și blond,/ Ce mult 

iubesc!” (Eu număr, ah! plîngînd), „Zadarnic șterge vremea a 

gîndurilor urme!/ În minte-mi ești săpată ca-n marmura cea rece,/ 

Uitarea mînă-n noapte a visurilor turme/ Și toate trec ca vîntul – dar 

chipul tău nu trece” (Zadarnic șterge vremea...). 

Sub tutela poemului A frumseții tale forme... se adună unele dintre 

cele mai puternice versuri ilustrative felului în care iubirea își poate 

subordona întreg universul gîndirii. Interesantă este însă studierea naturii 

acestui tip de raport dintre minte și inimă, căci, dacă ideea de subordonare 

ne-ar putea purta, firesc, de altfel, la nivel lexical, cu gîndul spre termeni 

de tipul subjugare, constrîngere, condiționare, în poemul amintit, 

potriviți conceptului de subordonare sînt termeni sinonimici mai calzi, 
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mai prietenoși, precum închinare sau îngenunchere, căci, în A frumseții 

tale forme..., gîndirea pare a se dărui, cu bucurie chiar, întru totul iubirii, 

transformînd ființa a cărei suflare „e-n stare chiar la morți să dea viață” în 

obiectul predilect al gîndului: „Gîndul meu să se-ncrețească pe-ncrețirea 

hainei tale/ Să rămîie-n a mea minte-adînc săpate, ca-n tipar/Și să împle 

cu icoane cartea vieți-mi de amar”. Versurile acestea întruchipează 

dorințe, cereri, nicidecum constrîngeri sau condiționări. Dincolo de 

ușoara umbră de regret ce pare a pluti în finalul poemului („Trăiesc leneș 

ca o plantă și acum mintea mea parcă/ De veninoasa beție a gîndirii se 

înțarcă”), privit în întregul său și în nota sa dominantă, textul liric pare a 

se transforma într-un efluviu de bucurie la ideea stingerii gîndirii, căci 

iubirea își asociază acum trăsătura semantică a absolutului, a totalului, a 

deplinului. Iubirea e însăși viața: „Mult am mai gîndit odată și nimic nu 

mai gîndesc,/ Nu gîndesc decît la tine, decît că eu te iubesc/ Și nici asta 

chiar, nici asta nu pot spune că e gînd,/ Este însăși a mea viață azvîrlită 

pe pămînt./ Căci iubirea mea și viața-mi nu sînt lucruri osebite”.  

Importantă în acest moment al discuției este ideea potrivit căreia 

iubirea devine valoarea cea mai înaltă și mai înălțătoare a existenței. Ea 

poate oferi ființei umane ceva ce gîndirii nu-i stă în putință. Eclipsează tot 

ceea ce întîlnește în calea sa pentru că are uluitoarea putere de a naște 

sens într-o viață care nu l-a găsit în altă parte, nici măcar în și prin 

imperiul gîndirii („În zadar gîndești, căci gîndul,/ Zău, nimic în lume 

schimbă” – Eu nu cred nici în Iehova sau „Stînd cu șirul de imagini/ Să-

nnegresc mulțimi de pagini/ Anii mei lipsiți de-amoruri/ Au rămas ca vii 

paragini.” – Stînd cu șirul de imagini). Și ce se cere mai cu ardoare, mai 

cu patimă, mai cu înfocare în poezia eminesciană decît sens?: „O, eu nu 

cer norocul, dar cer să mă înveți/ Ca viața-mi preț să aibă și moartea-mi 

s-aibă preț,/ Să nu zic despre mine ce despre om s-a zis:/ Că-i visul unei 

umbre și umbra unui vis!...” (Mureșanu). Aceleași versuri reapar, sub 

forma unui posibil răspuns, în Scrisoarea V: „Și adînc privind în ochii-i, 

ți-ar părea cum că înveți/ Cum viața preț să aibă și cum moartea s-aibă 

preț/ Și pătruns de-o bucurie și fermecătoare jale,/ Ai vedea în ea crăiasa 

lumii gîndurilor tale”. În iubire e, așadar, căutare de sens vieții și morții. 

Versurile amintite din Scrisoarea V trimit spre observația lui Ștefan 

Cazimir din lucrarea sa, Stelele cardinale: „cununa cea mai de preț 

așezată pe fruntea femeii (în lirica eminesciană) este aceea de regină a 

gîndurilor” (1975: 24). Evocă, spre a-și susține și exemplifica afirmația, 
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versuri din Înger de pază – „Astfel al meu suflet s-oglindă în tine,/ 

Gîndirile-mi toate iar ție se-nchină,/ Căci toate sînt chipului tău 

purtători”–, unde reîntîlnim impresionanta imagine a îngenuncherii 

gîndirii în fața iubirii.  

De aceea, în cadrul acestui prim tip de raport identificat, vom 

închipui iubirea drept steaua care guvernează întregul sistem planetar al 

ființei umane, toate celelalte elemente componente ale acestuia 

subordonîndu-i-se, închinîndu-i-se. Lumina razelor ei nu mîngîie, nici nu 

încălzește, ci trădează haina măruntului, a nesemnificativului, a 

marginalului, a meschinului în care sînt înveșmîntate celelalte elemente 

ale sistemului: „Nu mă vreau pe mine însumi, nu vreau lume – toate-s 

pleavă,/ De nu ești, lumina lunei s-a-nnegrit și e bolnavă”.  

Esențială este mențiunea potrivit căreia stingerea gîndirii, despre 

care s-a amintit anterior, nu trebuie înțeleasă, în sens călinescian, drept o 

lipsă totală de funcționalitate a acesteia în prezența iubirii – „îndrăgostiții 

nu gîndesc nimic” (Călinescu, 1985: 246) –, ci trebuie înțeleasă drept o 

gîndire care în momentul crucial al întîlnirii, al cunoașterii și al trăirii 

sentimentului absolut al iubirii, își schimbă funcțiile. În comparație cu 

momentul prezent, al trăirii pe culmi, trecutul e mic și nesemnificativ: „O, 

viața mea trecută parcă-a fost cimilitură/ Și ce dulce dezlegare azi mi-a 

dat frumoasa-ți gură”. Cu cît se petrece o mai adîncă scufundare în 

iubire, cu atît se petrece o mai mare desprindere de funcțiile anterioare ale 

gîndirii, făptura astrală a iubitei ocupînd întreaga sferă a cugetării 

îndrăgostitului.  

Acest tip de raport, investind iubirea cu o serie de funcții și de 

puteri pe care le poate exercita asupra gîndirii, implică și alte urmări la 

nivelul planului cugetării.  

Una dintre ele este aceea că iubirea devine izvor al gîndirii, 

modalitate de sporire și stimulare a minții, de intensificare a ei. 

Stăpînă peste gînd, „ea” devine unica lui sursă de alimentare. În Sînt ani 

la mijloc, minunea „cu ochi mari și mînă rece” e chemată să împlinească 

ritualul de smulgere a cîntului din lira poetului: „O, vino iar! Cuvinte 

dulci inspiră-mi,/ Privirea ta asupra mea se plece,/ Sub raza ei mă lasă a 

petrece/ Și cînturi nouă smulge tu din liră-mi”. 

În fascinantul poem Tu mă privești cu marii ochi..., iubita devine 

însăși condiția de existență a cîntecului. EA inspiră poemul: „Vorbirea ta 

mi-i lamura de miere,/ În ochii tăi de visuri e un chaos”. Prin EA se 
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explică setea poetului de forme perfecte: „Nu crede tu că eu sînt cuiva 

emul/ Cînd cîntul meu se-mbracă fel de fel:/ Ici în terține suspinînd, 

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

De tine-i plin, de tine-mi zice el...// [...] Dar orișicînd el alta nu așteaptă/ 

Decît ca ție, suflete, să-ți placă/ Tu să-l aprobi cu gura înțeleaptă‖. 

Pentru EA cîntecul îmbracă atîtea giuvaere: „În mii costume astfel se 

îmbracă,/ Și ca s-atragă dulcea ta zîmbire/ Minuni, de vrei, sărmanul o 

să facă...”.  

Gîndirea pare a deveni, astfel, o componentă intrinsecă a iubirii. „A 

iubi” înseamnă, implicit, „a gîndi”, iar împreună devin sinonime cu „a 

naște” (în sens poetic creator). Din gîndirea robită iubirii ia naștere, prin 

urmare, în poeme precum cele amintite, gîndirea poetică creatoare. 

Stingerea gîndului din A frumseții tale forme... e înlocuită acum de o 

naștere și o rodire a acestuia în sens creator. Paradoxal, cea care îi 

îmbătase gîndirea e acum cea care i-o deșteaptă. Foarte interesant este 

aspectul surprins de Rosa del Conte în legătură cu poemul Floare-

albastră, aspect ce evidențiază legătura de dependență ce ia naștere, în 

poemul eminescian menționat, între iubire și gîndire, căci „chiar cea care 

încearcă să-l smulgă pe îndrăgostit din beția uranică, ea însăși e cea care 

îi apropie cerul („Căci nu mai am de obiceiu,/ Ca-n zilele acele,/ Să mă 

îmbăt și de scîntei/ Din stele...” – Adio)” (1990: 225). Însă, dacă iubirea 

înseamnă izvor al gîndirii, prăbușirea ei va implica și prăbușirea gîndirii: 

„S-a dus amorul, un amic/ Supus amîndurora/ Deci cînturilor mele zic/ 

Adio tuturora.// Uitarea le închide-n scrin/ Cu mîna ei cea rece,/ Și nici 

pe buze nu-mi mai vin,/ Și nici prin gînd mi-or trece.” (S-a dus amorul...) 

În absența iubirii, universul se va dezbrăca de haina feericului în 

care aceasta îl învelise. Totul va fi anost, banal, insignifiant: „Zadarnic își 

va păstra natura chipul de odinioară; […] poetul n-o va mai vedea 

«niciodată» în «emoția revelatoare» a pasiunii, care ne introduce în inima 

însăși a lumii și îi sfîșie misterul. Vina este aceea de a fi ridicat pentru o 

clipă, numai, vălul de banalitate ce acoperă realul, de a fi luat parte la 

frumusețea lui printr-o emoție transfiguratoare, de care el nu va mai fi in 

stare de-acum” (Ibidem). Pentru a ilustra aceste observații, amintim 

versuri din finalul poemului Aveam o muză: „Eu nu văd munții înecați de 

nouri,/ De care gîndu-mi vultur s-acăța;/ N-aud a mării înmiite-ecouri,/ 

Ce-n glasul meu măreț s-amesteca;/ În codri-antici n-aud muget de 

bouri,/ Trezind zilele vechi în mintea mea,/ Codrul din munți, rîul din 
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vale-mi tace – / De ce nu pot în praf a mă preface!” Dispariția făpturii 

astrale a iubitei provoacă, așadar, surparea universului gîndirii pe care, 

inițial, chiar ea îl alimentase. 

O altă putere pe care iubirea o poate exercita asupra gîndirii în 

cadrul raportului de subordonare pe care îl avem în atenție este aceea a 

liniștirii. Așa cum e chemată să reverse liniște de veci peste nopți de 

patimi și peste suflete („Se rumpe suflet, mi se rumpe sîn,/ Scăpare caut 

în zadar de chin.../ Să stîngi un dor ce-n sînu-mi arde – vin’!” – În liră-

mi geme și suspin-un cînt, „Tu nici nu știi a ta apropiere/ Cum inima-mi 

de-adînc o liniștește” –Sînt ani la mijloc), ea este, în egală măsură, 

chemată să așeze liniște și peste gîndire, în momentele ei de impas: „Și-n 

ore de durere, cînd gîndul mi-a fi veșted/ Să simt cum dulcea-ți mînă se 

lasă pe-al meu creștet,/ Ș-atunci ridicînd capul, dînd ochii-mi peste 

spate,/ Să văd, ah, pămînteasca-mi, duioasa-mi zeitate...” – Icoană și 

privaz. În Dormi!, pînă și simpla acțiune de a admira, de a privi ființa 

iubitei culcată-ntre „perini” liniștește gîndul („Să văd cum dormi... să te 

admir cu drag.../ Cu gura-abia deschisă-ncet respiri,/ De pe condei eu 

mîn-atunci retrag./ Pătrunde pacea tristele-mi gîndiri.”), iar liniștirea 

gîndului aduce fericire: „Și-s fericit... […]”.  

Alteori, la polul opus efectului de liniștire, dulcele înger blînd, 

apărînd din noianul de neguri al morții, îngreunează gîndul, îl apasă, îl 

întristează: „O, dulce înger blînd,/ Cu ochi uimiți de mari,/ La ce mai 

reapari/ Să-ngreui al meu gînd?” El aduce trista amintire a visului 

frumos și determină conștientizarea imposibilității retrăirii vreunui 

moment din trecut, căci îngerul nu mai e acum decît țărînă frumoasă și 

moartă. Interesant este să observăm că, dacă învăluirea în liniște a 

gîndului determină retragerea mîinii de pe condei, în alte cuvinte o 

întrerupere a procesului creator (deci un efect în planul gîndirii), 

învăluirea în tristețe a gîndului poate, dimpotrivă, stimula procesul 

creator: „Înger venit din ceriuri, oi plînge al tău nume,/ L-oi sămăna-n 

flori palizi și-n stelele de foc,/ Cînta-te-aș ca și rîul cel scuturat de 

spume/ În nopți ce stau pe loc” (De-aș muri ori de-ai muri). 

Desigur că toate aceste afirmații pot intra în contradicție cu altele 

anterioare, deoarece s-a demonstrat și s-a exemplificat că, de cele mai 

multe ori, moartea iubirii înseamnă și moartea cîntecului. Doar că, dacă 

anterior se punea problema unei morți metafizice a iubirii (moartea 

iubirii= despărțire, dezamăgire în iubire etc.), în situația de față (poeme 
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precum O, dulce înger blînd, de pildă), moartea apare drept o realitate 

fizică: „Uitași al tău cuvînt:/ Nu m-ai chemat să viu/ Alăturea-n sicriu/ 

La stînga ta-n mormînt!”. George Gană susține că „iubita moartă este 

obsesia lirică cea mai puternică a lui Eminescu sau mitul central al 

eroticii lui într-o perioadă de creație ce se întinde pînă prin 1873, dată 

după care prezența lui se integrează într-o structură tot mai complexă, 

participînd însă cu o pondere însemnată la constituirea sistemului de 

semnificații propriu poeziei de dragoste eminesciene” (Gană, 2002: 159). 

Alteori, însă, și moartea fizică a iubitei, la fel ca aceea metaforică, va 

naște muțenie: „O, nu-mi muri, o, nu-mi muri, iubită/ C-atunci în veci 

prin noapte-aș rătăci –/ Mi-aș sfărma viața-n jalea cea cumplită/ Și de 

durere n-aș putea muri./ Aș purta-n timp inima-ncremenită/ Cu ochii 

stinși și gura-ar amuți.” (Iubitei), „Ea a murit. – Am îngropat-o-n zare./ 

Sufletul ei de lume este plîns. –/ Am sfărmat arfa – și a mea cîntare/ S-a 

înăsprit, s-a adîncit – s-a stins” (Aveam o muză). 

O ultimă înrîurire pe care iubirea o poate avea asupra gîndirii în 

cadrul raportului de subordonare aflat în atenție (ultimă în cadrul lucrării 

de față, căci nu avem pretenția de a le fi identificat pe toate) constă în 

determinarea apariției procesului de dizolvare a gîndirii umane în gîndirea 

cosmică: „Adormind de armonia/ Codrului bătut de gînduri,/ Flori de tei 

deasupra noastră/ Or să cadă rînduri-rînduri”. În prezența sentimentului 

iubirii, notează George Gană, între gîndirea umană și gîndirea cosmică se 

instaurează un raport de armonie, cea dintîi dorindu-și participarea la 

vibrația unanimă a cosmosului (Gană, 2002: 20). E dorința reintegrării 

prin iubire în universul platonician, guvernat de dulcea și armonica 

muzică a sferelor, unde ființa umană se simțea consubstanțială întregului 

și unde gîndirea umană era consubstanțială gîndirii divine. Ioana Em. 

Petrescu evidențiază construirea, în poezia eminesciană, a unor universuri 

compensative patriei cosmice pierdute în urma căderii sub legea timpului 

și a eroziunii, iar prin iubire poate lua naștere un astfel de univers 

(Petrescu, 1978: 150-175).  

Timpul iubirii, așadar, ajunge să însemne, în diferite poeme, timp al 

nașterii și al rodirii gîndirii, timp al stingerii gîndirii, timp al liniștirii 

gîndirii, timp al îngreunării, al întristării gîndirii sau timp al participării la 

vibrația Totului prin procesul de dizolvare a gîndirii umane în gîndirea 

cosmică.  
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Mai există, totuși, o valență a timpului iubirii, și anume, puterea 

demiurgică: „Dîndu-mi din ochiul tău senin/ O rază dinadins,/ În calea 

timpilor ce vin/ O stea s-ar fi aprins” (Pe lîngă plopii fără soț). Timpul 

iubirii mai poate însemna și timp al unei gîndiri ce își asociază trăsături 

demiurgice și, dacă am fi tentați să credem că acest fapt ar reprezenta 

apogeul înrîuririi pe care iubirea o poate exercita asupra gîndirii, ne 

înșelăm, căci totul merge mult mai departe, iar acolo unde mintea umană 

își găsește sfîrșitul, moartea încetîndu-i activitatea, „gîndul iubitei” 

(gîndul care se hrănește din amintirea iubitei) încă mai pîlpîie în craniul 

fără viață: „Iubito, vremea-n loc să steie,/ Să stingă universu-n noi:/ O 

rază încă, încă o scînteie,/ Ș-apoi dispare tot... ș-apoi, ș-apoi/ Simt încă 

gîndul tău, iubit, femeie,/ Ș-apoi nu vom mai fi nimic... noi doi” (Ah, 

mierea buzei tale). Iubirea își eternizează gîndul care o poartă. În egală 

măsură, ea îl investește cu puteri nemăsurate. Și totuși, se naște acum un 

mare paradox ce pune față în față afirmațiile anterioare cu reproșul din 

Nu mă-nțelegi (variantă): „Tu îmi ucizi gîndirea, căci nu mă înțelegi”. 

Chiar cea care scoate gîndirea de sub limitele umanului, înzestrîndu-o cu 

puteri demiurgice, ea însăși reprezintă limita gîndirii poetului. Acest 

paradox revelează un soi de dependență tragică ce ia naștere între tot ceea 

ce poate crea poetul prin gînd și puterea de înțelegere venită din partea 

iubitei. Altitudinea zborului gîndirii poetului va fi condiționată de gradul 

puterii ei de înțelegere. Cu toate acestea, durerea în care zace reproșul nu 

se datorează lipsei propriu-zise de înțelegere venită din partea „ei”, ci 

„greșelii majore comise de femeie, aceea de a se preface că nu-l înțelege 

pe poet și de a eluda, sub acest amăgitor pretext, misiunea pe care trebuie 

s-o ia asupra sa” (Guillermou, 1977: 559, 560).  

 

„Ai fi ucis și capul, și inima din mine/Dacă-n a tale lațuri eu m-

aș fi prins mai bine” 

Al doilea tip de raport minte-inimă identificat în poezia de dragoste 

eminesciană este, asemenea celui anterior, tot unul de subordonare, doar 

că își asociază acum un schimb de roluri între elementul subordonat și 

elementul care subordonase. Iubirea încetează a mai fi steaua 

guvernatoare a întregului univers ființial, cedînd locul gîndirii. Nici 

lumina acestei stele nu va încălzi, nici va mîngîia, ci va demasca haina 

iubirii stropită nu cu aur, ca în Mortua est!, ci cu minciuni, durere și 

dezamăgire. Gîndirea care, întîlnind iubirea, renunțase la toate funcțiile ei 
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anterioare și i se închinase întru totul, întîlnește acum amarul iubirii, 

durerosul iubirii, chinuitorul iubirii. Întîlnindu-le, toate poemele 

reprezentative tipului de raport menționat vor gravita în jurul unui 

sentiment al durerii stingerii gîndirii în urma întîlnirii iubirii. Peste trecut 

se va împînzi umbra regretului, iar din regret va lua naștere reproșul. 

Reproșul va fi atît de îndurerat, pe cît de imensă fusese iubirea din care s-

a născut, iar iubirea aceea depășise cadrele firescului, cadrele posibilului, 

cadrele puterii de reprezentare ale imaginarului omenesc: „Pe maică-mea 

sărmana atîta n-am iubit-o,/ Și totuși cînd pe dînsa cu țărnă-a coperit-o ,/ 

Părea că lumea-i neagră, că inima îmi crapă/ Și aș fi vrut cu dînsa ca să 

mă puie-n groapă.../ Cînd clopotul sunat-au, plîngea a lui aramă/ Și 

rătăcit la minte strigam: unde ești, mamă? […] Priveam în fundul gropii 

și lacrimi curgeau rîu/ Din ochii mei nevrednici pe negrul ei sicriu;/ Nu 

știam ce-i de mine și cum pot să rămîn/ În lume-atît de singur și-atîta de 

străin, / Și inima-mi se strînse și viața-mi sta în gît –/ Dar c-a de-a ta 

iubire tot nu am plîns atît. […] A mamei amintire eu unu-n stare-am fost/ 

Să ți-o sacrific ție și sînt atît de prost [...] Să văd a ta făptură să nu mai fi 

ajuns! / Ce demon oare-n cale-ți m-a pus ca să pătrunz.../ Și de sub frunte 

ochii mai bine i-aș fi rupt/ Decît să sorb din ochii-ți veninul ce l-am supt 

[…]” (Pierdută pentru mine, zîmbind prin lume treci!) 

Urletul de dezamăgire își va găsi, cu predilecție, loc de manifestare 

în poemul M-ai chinuit atîta cu vorbe de iubire, unde iubirii i se 

reproșează că a „spăriet” miile de „visuri zîmbitoare” care se adunau în 

minte și că a aprins înlăuntrul celui ce iubea un amplu proces al stingerii: 

„[…]… Iubirea de suflet nu te stinge/ Cum stinge-astă simțire – ca și o 

piază rea –/ Suflarea, mintea, pieptul, singurătatea mea”.  

După ce îndepărtează vălul diafan ce înfășurase chipul hidos al 

dragostei, poemul se continuă printr-o celebrare a smulgerii gîndirii de 

sub robia imperiului iubirii și a revenirii acesteia la starea cea dintîi: „Azi 

iarăși capu-n visuri eu îl cufund prin cărți”, „Urechea iar îmi sună în 

liniște și iară/ Simt inima că-mi bate de-un dor învăpăiet!/ În minte mi se-

adună mii visuri zîmbitoare./ Căci nu te văd pe tine ce crud le-ai spăriet”. 

Gîndirea refuză a se mai închina iubirii. Acum, „despărțirea înseamnă 

eliberare și recuperare a felului de viață anterior” (Gană, 2002: 190). Mai 

mult, tot ceea ce gîndirea crease în prezența iubirii este considerat inferior 

lumii pe care ea ar fi putut-o ridica în afara acesteia: „Căci pentru care 

altă minune decît tine/ Mi-aș risipi o viață de cugetări senine/ Pe basme 
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și nimicuri, cuvinte cumpănind,/ În vorbe pieritoare ca-n lanț să te 

cuprind” (Nu mă-nțelegi). 

Un caz particular constituie poeme precum Gelozie sau Pierdută 

pentru mine, zîmbind prin lume treci!, unde gîndirea, în încercarea ei de 

a înfrunta iubirea, eșuează: „Și zborul cugetării-mi, mîndria din cîntare-

mi,/ Eu nu voiam c-un zîmbet al tău să mi le sfaremi...[…] Dar m-ai 

învins... Pătruns-ai a inimei cămări/ Ș-acum lucești ca steaua fatală peste 

mări/ Pe gîndurile mele...[…]”. Într-un soi de delir emoțional zămislit de 

durerea adîncă a dezamăgirii, nespus de grele cuvinte sînt aruncate iubitei 

și în cel de-al doilea poem adus în atenție, doar că, în ciuda a tot urîtul 

ieșit la iveală, tot iubirea e cea care învinge inima deja rănită, căci apare 

sub înfățișarea osîndei, a sentinței. Căile sustragerii sînt pecetluite. E 

blestemul destinat a fi purtat în fiecare por al ființei, pe totdeauna: 

„Pierdută pentru mine, zîmbind prin lume treci!/ Și eu să-mi știu osînda... 

să te iubesc în veci,/ În veci dup-a ta umbră eu brațele să-ntind,/ De-a 

genelor mișcare nădejdea să mi-o prind,/ Zîmbirea gurei crude să-mi fie 

al meu crez/ Purtînd în suflet moarte, tu vesel să mă vezi”. Și totuși, 

caracterizîndu-l într-o notă prin excelență eminesciană, blestemul va fi, și 

el, dureros de dulce: „Și totuși, totuși, scumpo... de nu te-aș fi văzut,/ Au 

astă bogăție de-amor aș fi avut?/ Durerea-mi este dragă, căci de la tine-

mi vine/ Și îmi iubesc turbarea, căci te iubesc pe tine,/ Urăște-mă, 

privește la mine cu dispreț,/ Să te iubesc prin asta tu mai mult mă înveți”. 

E o conștientizare resemnată, respinsă și dorită simultan, a imposibilității 

ieșirii de sub robia iubirii. 

 

„Nu e vre o fantasmă nebună și deșartă,/E o făptur’aievea, cu 

gînd din gîndul meu” 

 

Cel de-al treilea tip de raport ce ia naștere între gîndire și iubire în 

poezia de dragoste eminesciană își asociază caracteristicile unui tip de 

raport creator  creație, căci se întemeiază în baza unui proces al genezei 

reciproce. Dacă iubirea putea naște gîndiri, gîndirea, la rîndul ei, are 

puterea de a crea iubire. Totul merge în lirica erotică eminesciană pînă 

atît de departe încît „iubirea trăită și iubirea imaginată devin la fel de 

reale în ordinea vieții sufletești” (Gană, 2002: 153). Călugărul din 

Povestea magului călător în stele își descrie iubita închipuită drept o 
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făptură „aievea”: „Nu e vre o fantasmă nebună și deșartă,/ E o 

făptur’aievea, cu gînd din gîndul meu,/ Dintr-un noian de raze am 

întrupat-o eu/ Și inima-mi o chiamă, gîndirea-mi o desmiardă/ Și sufletul 

din mine e și sufletul său”.  

Femeia devine o creație a gîndirii îndrăgostitului, o creație care, 

pentru a se ivi, așteaptă, cuminte, chemarea, așteaptă, cuminte, o 

aprindere a gîndului lui: „Cînd noaptea-i însă caldă, molatecă și brună,/ 

Atunci o chem din mare, atunci o chem din lună/ Pe-acea parte iubită a 

sufletului meu/ Și ea venind prin noapte ca o rază de soare/ Coboară pe-a 

mea frunte nebună visătoare,/ Pîn’ se preface’n chipul ce l-am visat 

mereu” (Povestea magului călător în stele). Și dacă se desprinde, totuși, 

vreo umbră de îndoială asupra realității fantasmei iubitei, rugăciunea va 

cere încremenirea timpului în chiar clipa coborîrii chipului adorat: „Dar 

te cobori, divino, pătrunsă de-al meu glas,/ Mai mîndră, tot mai mîndră 

la fiecare pas.../ Visez ori e aievea? Tu ești în adevăr?/ Tu treci cu mîna 

albă prin vițele de păr?/ Dacă visez, mă ține în vis, privindu-mi drept.../ 

O, marmură, aibi milă să nu mă mai deștept” (Apari să dai lumină).  

Dezamăgirea pricinuită de făptura iubitei nu va determina o 

desprindere totală de sfera iubirii, ci o desprindere de tot ce înseamnă 

iubire specifică lumii realului, căreia i se va prefera lumea gîndului, a 

imaginarului. În caz contrar, ar fi inexplicabilă așezarea în mijlocul uneia 

dintre cele mai dure strofe a poemului M-ai chinuit atîta cu vorbe de 

iubire a versului: „Azi muza mea mă cată cu ochiul liniștit”. E nefirească 

prezența substantivului „muză” în chiar toiul unei mulțumiri adresate 

sorții care l-a scăpat pe îndrăgostit de femeie fără să-l determine să 

comită „păcatul moștenit”. Or ea marchează tocmai preferința pentru 

iubirea ce ia naștere prin gîndire. Pentru că realitatea nu coincise 

idealului, iubita va înceta să mai apară drept o entitate de sine stătătoare și 

va veni la viață sub forma unei prelungiri a chiar ființei îndrăgostitului. 

Observația Ioanei Em. Petrescu este concludentă: „[…] femeia este, de 

cele mai multe ori în erotica lui Eminescu, lipsită de existență proprie, ea 

există doar în măsura în care este gîndită” (1978: 164). Întreaga lume a 

copilei frumoasă ca luna nopții lunge devine gîndul celui ce, din noaptea 

neființei, o cheamă spre întrupare: „Vin! eu vin./ Sufletu-mi în vecia-i 

atras de-a ta chemare,/ Din noaptea neființei înfiorat apare... [...] O,-

ndelungește numai amorul tău cel sfînt!/ Pe-a tale nopți eu număr zilele-
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mi pe pămînt.../ A tale gînduri, visuri, dorinți-s lumea mea”- Mureșanu 

(1876).  

Ținem să menționăm că, alteori, făptura materială a iubitei se 

transsubstanțializează în făptură a minții din motive mult mai lesne de 

înțeles, căci iubita moartă nu mai poate fi rumptă din noianul de neguri 

decît prin puterea gîndului: „O caut, gîndu-mi și-o-nchipuiește,/ Dar n-am 

văzut-o de cînd eu sînt.../ Oare amorul ce îmi zîmbește/ E în mormînt?” 

(Din lira spartă...). 

 

„Te aprobă, căci în minte-i și în inimă-i ești tu”  
Un ultim tip de raport identificat în lirica de dragoste eminesciană 

între gîndire și iubire este unul de identitate, iar prin raport de identitate 

vom înțelege, de pildă, tipul de raport ce se stabilește între cuvintele 

sinonimice. Afirmăm faptul acesta întrucît, în unele poeme, funcțiile 

minții și ale inimii par a se amesteca pînă la confundare. În Făt-Frumos 

din tei întîlnim catrenul: „Și pe umărul lui cade/ Al ei cap cu fața-n sus;/ 

Pe cînd caii pasc alături,/ Ea-l privea cu suflet dus”. Ne atrage atenția 

versul „Ea-l privea cu suflet dus”, și, mai exact, sintagma „a privi cu 

suflet dus”. Simțim această expresie ca fiind una derivată din expresia „a 

privi cu gîndul dus”. Sufletul pare a prelua din funcțiile gîndului. Florin, 

fiul de împărat purtat de dor și iubire adîncă, merge în căutarea prea 

frumoasei fete ascunsă în palatul din pietre luminoase și cu grădini de aur 

purtat de-o stea ce arde-n minte-i încă. Desigur că nu iese nimic din 

planul logicului sau al firescului în sintagma evidențiată, dar există măcar 

o slabă tresărire a unui instinct care ne face să ne întrebăm de ce arde 

totuși în minte și nu inimă, căci lirica de dragoste eminesciană ne-a 

obișnuit ca verbul „a arde” sa atragă după sine cuvinte din cîmpul lexical 

al pieptului (inimă, sîn, suflet etc.): „Sufletul meu arde-n iubire ca para” 

(Sara pe deal), „Să stîngi un dor ce-n sînu-mi arde – vin’!” (În liră-mi 

geme și suspin-un cînt), „O, tot ce-i mistic, iubite barde,/ În acest suflet 

ce ție-ți arde,/ Nimica nu e, nimic al meu –/ E tot al tău” (Replici), „Dar 

eu nu-s copilă, decît un amor/ Ce arde-n o inimă jună” (Ondina), 

„Pustiul arde-n inima-mi beată” (Amicului F. I). Epitetul metaforic 

„beată” este unul atît de specific în lirica eminesciană gîndirii („Cu 

mintea beată/ Eu plîng și cînt” (Prin nopți tăcute), „C-un zîmbet faci 

gîndirea-mi să se-mbete” (Iubind în taină), încît transferul acestuia 
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înspre inimă ne tentează, din nou, să așezăm cei doi termeni într-o relație 

de apropiere semantică.   

Se observă, astfel, în cadrul tipului de raport menționat, un soi de 

sinonimie ce ia naștere la nivelul relației minte-inimă. Mintea preia din 

funcțiile inimii și inima preia din funcțiile minții pînă cînd, topindu-se 

unul în celălalt, cele două organe par a se transforma în unul și același, 

așezat în slujba iubirii. E ca și cînd aceste două concepte sînt investite de 

poet cu aceeași valoare semantică. Între minte și inimă nu mai există 

niciun fel de punte sau de obstacol, distanța e abolită. Făcînd observații 

asupra poemului ce se intitulează chiar Minte și inimă, D. Murărașu 

notează că, în vreme ce Veronica Micle „ezită între ceea ce o îndeamnă 

inima și ce-i spune mintea („Vai! Și eu nedumerită/ Mă muncesc cu mult 

mai mult;/ Căci nu știu ce-a fi mai bine:/ Mintea, inima s-ascult?”), poetul 

iubește cu amîndouă: „Și să crezi că ștears-o lasă,/ Dacă tu vei zice: nu!/ 

Te aprobă căci în minte-i și în inimă-i ești tu” (Eminescu, 1982: 435). 

Sub stăpînirea iubirii, opoziția specifică, de regulă, raportului minte-inimă 

se dizolvă, iar cele două organe se unesc prin intermediul principalei și 

unicei lor funcții, aceea de a iubi. 

 

Concluzii  
În cadrul lucrării de față au fost identificate și exemplificate patru 

tipuri de raporturi ce iau naștere în poezia erotică eminesciană între 

gîndire și iubire. Prezentarea acestor tipuri de raporturi ne-a permis să 

demonstrăm că, prin întîlnirea și trăirea sentimentului absolut al iubirii, 

gîndirea parcurge un drum marcat de cinci stări distincte. Starea cea dintîi 

e starea gîndirii funcționale, a gîndirii parametrilor normali. Factorul 

perturbator al acestei stări este iubirea, căci, întîlnindu-o, gîndirea 

realizează tranziția spre cea de-a doua stare, și anume, gîndirea care 

îngenunchează în fața iubirii, recunoscîndu-i caracterul de necesar și de 

absolut. Din această îngenunchere ia ființă gîndirea poetică creatoare, ce 

are drept sursă primară și fundamentală de inspirație făptura astrală a 

iubitei. Cea de-a treia stare se ivește în urma întîlnirii unui alt factor 

perturbator, dezamăgirea în iubire, și este caracterizată de actul 

„demascării” iubirii și de dorința redobîndirii stării celei dintîi. A patra 

stare are în centru un tip aparte de gîndire – gîndirea care creează iubire. 

Acum iubirea este scoasă total din planul realului și transferată exclusiv 

în planul gîndului. Nu în ultimul rînd, a cincea stare este caracterizată 
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prin faptul că principala și unica funcție a gîndirii este aceea de a iubi. În 

felul acesta, între iubire și gîndire se cristalizează legături sinonimice, 

semn că raportul minte-inimă este unul extrem de dinamic în lirica 

eminesciană, născînd între cele două concepte apropieri, paradoxuri, 

suprapuneri sau depărtări semantice. 
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Relationships between mind and heart in Eminescu’s erotic poetry  
 

Abstract  
This paper aims to identify and exemplify types of relationships that 

appear in Eminescu’s love poetry between the universe of love and the 

universe of thought. From our point of view, there are four types of 

relationships between mind and heart. The first one is a relationship of 

subordination, the mind being under the power of love. In this way, the 

angelic presence of the woman becomes the only source of the lover’s 

creative thinking. Poems like Iubind în taină, Zadarnic șterge vremea..., 

A frumseții tale forme... are representative in this sense. In the second 

type of relationship, the heart is under the power of thought, being 

„unmasked‖ by it (the poem M-ai chinuit atîta cu vorbe de iubire is 

suggestive in this sense). The third type of mind-heart relationship is like 

a type of creator-creation relationship, because in Eminescu love’s 

poetry, thought has the power to create love (suggestive is the poem 

Mureșanu). The last type of relationship identified between mind and 

heart in Eminescu’s love poetry is one of identity, similar to that 

established between synonymous words. In this case, the functions of the 

mind are mixed to the point of confusion with those of the heart, which 

led us to call this type of relationship as one of identity. This paper 

allowed us to prove that the relationship established between mind and 

heart in Eminescu’s love poetry is extremely dynamic. 

 

Key-words: Eminescu’s poetry, thought, love, subordination, 

similarity. 
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Anul III, București 

Eminescu și Homer. Traducerea ca reconfigurare 

semantică 

„Trecutul e în mine și eu sînt în trecut 

Precum trăiește cerul în marea ce-l respiră.” 

(Mira, postum) 
 

Traducînd primele versuri din Iliada și Odiseea
1
, Eminescu dă 

dovadă atît de fidelitate formală (reproducînd modelul prozodic grecesc), 

cît și, în special, de o profunzime intuitivă ieșită din comun. Versiunea 

românească a celor 37 de versuri (16 din Iliada, 21 din Odiseea) poartă 

amprenta spiritului eminescian, care dezvăluie noi dimensiuni poetice în 

interiorul ethos-ului homeric. 

Prin mostrele de traduceri, poetul depășește încercările anterioare 

de transpunere în română (în hexametru, vers alb sau proză) a poemelor 

epice homerice. După traducerile anonime din prima jumătate a secolului 

al XIX-lea, junimistul Ioan Caragiani oferă o primă versiune integrală, în 

proză, anterioară rezultatelor eminesciene (Franga, 2020). Totuși, 

claritatea și muzicalitatea obținute de Eminescu nu sînt comparabile decît 

cu rezultatele unor G. Murnu (care traduce în formulă hexametrică doar 

Iliada) sau Dan Slușanschi.  

Interesul lui Eminescu pentru cultura greco-latină izvorăște din 

contactul cu gîndirea schopenhaueriană și se concentrează asupra a două 

figuri magistrale: Homer și Horațiu. Din primul, după mărturia lui 

Slavici, Eminescu putea recita pasaje întregi (citat în Diaconescu, 1982: 

19), iar pasiunea pentru cel de-al doilea rezidă în cultivarea sistematică a 

strofei safice (utilizate de poetul latin) în Odă în metru antic (și de-a 

lungul întregului travaliu artistic care a dus la configurarea formulei sale 

                                                 
1
 Traducerea din Iliada se află în trei manuscrise: 2306, f. 96 (3 versuri), 2308, f. 1 

(18 versuri), respectiv 2266, f. 1-7 (Lingvistică I), iar cea din Odiseea, în două 

manuscrise: 2306, f. 96-97, respectiv 2281, f. 76-77. Ambele traduceri datează din 1877 

(apud Opere II. Poezii. Cronologii și simbioze poetice. 1877-1883, ed. Valentin 

Coșereanu, Academia Română, București, 2019, pp. 126-130). 
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finale) și În van căta-veți, precum și în traducerea cîtorva ode horațiene. 

Totodată, Eminescu îi frecventa asiduu pe Platon și Aristotel (preferîndu-l 

pe primul), avînd lecturi consistente și din tragicii și istoricii greci.  

Deși familiarizat cu limbile clasice din timpul gimnaziului și al 

studiilor universitare, poetul aprofundează sistematic greaca în același an 

din care datează traducerile (1877), rămase în stadiu bruionar din motive 

necunoscute. Eminescu realizează traducerea prin confruntarea cu ediția 

germană a operei homerice (a lui I. H. Voss) care, probabil, este și prima 

în care o citise (Călinescu, 1976: 402).  

Spiritul eminescian constituie spațiul de intersecție dintre o cultură 

enciclopedică (de la Homer pînă la literatura indiană, trecînd prin toată 

cultura modernă) și un vizionarism poetic superlativ. Prin urmare, 

fenomenul traducerii ar fi fost oricum, în cazul său, inevitabil – 

consecință nu a scrupulului erudiției sterile și autosuficiente, ci a obsesiei 

poetizării fecunde și profund comunicante. Eminescu accede la 

monumentul homeric prin ustensilele filologiei clasice, însă îl asimilează 

prin organul poetic înnăscut, încorporînd gîndirea greacă în poeme de 

viziune, precum Memento mori, Venere și Madonă sau Luceafărul.  

Eminescu dialoghează poetic cu legendarul Aed Orb, al cărui 

imaginar îl re-configurează prin imagini încărcate cu aceeași sarcină 

arhetipală a textului antic, revelată acum prin stileme proprii gîndirii 

poetice eminesciene, precum zîna (ca avatar al „muzei”), jalea sau timpul 

ca rotire de vremuri, pe fondul unui lexic impregnat de sensibilitatea 

geniului popular și al jocului alternării timpurilor verbale. 

Deosebit de relevantă pentru geniul stilistic eminescian este 

decodarea mecanismului epitetic homeric, avînd la bază forme adjectivale 

sintetice (uneori provenite din participii aorist, caz în care dinamismul 

acțiunii este încorporat în imagini) care tind spre stereotipizare, datorită 

oralității poemelor epice, precum: glaukôpis Athene („Atena cea cu ochi 

strălucitori”), ánax andrôn Agamemnon („Agamemnon, stăpînul 

oamenilor), chalko-chítōnes Achaion („Aheii cei cu armuri de bronz”), 

boen agathos Menelaos („Menelaus cel tare în strigăt”) etc.: 

Homersimul consistă în atribute. A homeriza va să zică a atribui 

unui substantiv un atribut care să-l izoleze de toate celelalte în toată 

frumusețea lui: luna răsăritoare din valuri, luna stăpînitoare de ape, 

corăbii lunecătoare pe ape, corăbii împingătoare de valuri, luceafăr 

răsăritor din noapte (citat în Diaconescu, 1982: 130). 
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Pentru a sublinia simultaneitatea dintre fidelitatea traductologică și 

originalitatea poetică, vom compara analitic textul grec original cu 

versiunile din manuscrise, apelînd totodată și la traducerile lui Murnu și 

Slușanschi.  

 

Reconfigurări stilstice: ritm, superlativ stilistic, forme 

temporale 

La un prim nivel de analiză, versul homeric eminescian (sau 

eminescian-homeric) surprinde prin reproducerea exactă (cu mici scăpări) 

a metrului antic – hexametrul dactilic catalectic: 

 
μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος               Cîntă-ne, zînă a lui Ahil Peleidul mînie 

  _U  U _  UU_  U U_UU_U_  U                  _   U U  _  UU_UU_  U  U_UU   _U 
 

Acribia stilistică a lui Eminescu este cu atît mai surprinzîtoare cu 

cît, în contextul finalului de secol XIX, o traducere în hexametru nu mai 

fusese încercată decît un poet necunoscut, pe nume George Șeulescu 

(Franga, 2020), care transpune în română cîteva versuri, rămase în 

manuscris. Mai mult, secolul XX nu va vedea decît două traduceri 

integrale în metru original, prima de G. Murnu (Iliada), a doua semnată 

de Dan Slușanschi (care traduce ambele epopei). Și Cezar Papacostea se 

va exersa pentru o perioadă în traducerea hexametrilor, însă nu va oferi o 

ediție integrală. Astfel, pe un fond traductologic precar, dominat de proză 

sau vers liber, Eminescu face un adevărat tur de forță, iar stăpînirea 

metrului homeric nu rezultă exclusiv într-un exercițiu de traducere, ci se 

integrează ca element inovator în poezia eminesciană, prin Mitologicale, 

unde muzicalitatea dactilică amplifică atmosfera lui illud tempus antic. 

Înțelegerea mecanismului epitetului homeric îi stimulează poetului 

interesul pentru explicitarea originală a unor atribute adjectivale ca 

superlative stilistice, obținînd imagini de o zguduitoare amplitudine. 

Astfel, verbul la infinitiv μάσεζθαι („a se încăiera”, „a se confrunta”) din 

al optulea vers iliadesc devine, în traducerea românească, „al dezbinului 

foc”, formulă prin care transpare fibra poeticității aflate la baza intenției 

traductologice. Eminescu surprinde intensitatea conflictului dintre Ahile 

și Agamemnon, mereu pe punctul de a izbucni într-un foc insațiabil. 

Totodată, sintagma νοῦζον κακήν, „ciuma cea rea”, apare în textul 

românesc ca „pierzătoare boli”, un superlativ stilistic prin care spectrul 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%3Dnin&la=greek&can=mh%3Dnin0
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Feide&la=greek&can=a%29%2Feide0&prior=mh=nin
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qea%5C&la=greek&can=qea%5C0&prior=a)/eide
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*phlhi%2Ba%2Fdew&la=greek&can=*phlhi%2Ba%2Fdew0&prior=qea/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29axilh%3Dos&la=greek&can=*%29axilh%3Dos0&prior=*phlhi+a/dew
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morții este înscris într-o imagine aflată pe punctul personificării, nuanță 

pe care originalul elin nu o conține. Ultimul vers al traducerii din Iliada 

poartă amprenta indelebilă a spiritului eminescian, monumentalizînd forța 

monarhică prin superlativul sinecdotic „căpetenii ai limbilor toate”, 

recurent în arhiva imaginilor eminesciene („Iar la poala lui cea verde mii 

de capete pletoase, / Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă”, 

Scrisoarea a III-a). Versul dinamizează, absolutizînd-o, imaginea 

prozaică din textul homeric: κοζμήηοπε λαῶν, „conducători ai 

popoarelor”, pe care totodată o izolează emfatic într-un vers distinct. 

Din cel de-al doilea text, ne atrage atenția în special versul „În 

rotitoarea plinire de vremuri”, echivalent al grecescului 

πεπιπλομένυν ἐνιαςηῶν, literal, „împlinirea vremurilor”. Verbul 

πεπιπέλομαι, cu sensul de „a se învîrti în jurul unui punct, a executa o 

rotație”, se realizează în traducere într-o formulă specific eminesciană. 

Obsesia ciclicității se manifestă într-un context al istoriei teleologice, 

motiv suplimentar pentru a citi sintagma ca stilem pur al poetului, 

recurent în operă: „Pîn-a nu ajunge-n culmea dulcei muzice de sfere, / Ce-

o aude cum se naşte din rotire şi cădere” (Scrioarea V), „Şi apa unde-au 

fost căzut / În cercuri se roteşte” (Luceafărul), „Iar ceriu-ncepe a roti / În 

locul unde piere” (ibidem), „cuibar rotind de ape” (Călin, file din 

poveste). G. Murnu reține o nuanță similară prin „Dar cînd rotirea 

vremilor aduse”, fidelă, de altfel, verbului elin, fără valențele abisale ale 

versului eminescian. 

Opțiunile de traducere a timpurilor verbale, și în special a aoristului, 

conțin și direcțiile semantice imprimate de Eminescu textului homeric. În 

traducerea Iliadei, în general, poetul alege perfectul simplu pentru 

traducerea aoristului, timp relevant mai mult din punct de vedere 

aspectual (aici, perfectiv) decît strict temporal (ἀόπιζηορ, „fără margini”) 

în sistemul verbal grecesc. Textul deține o dinamică fulgerătoare, timpul 

narativ (Weinrich, citat în Irimia, 1999: 228) derulînd eposul într-un ritm 

incantatoriu. Imperfectul din textul elin (ἐηελείεηο, „se împlinea”, λίζζεηο, 

„implora”) este transformat, de asemenea, în perfect simplu, fapt care 

situează acțiunea pe același plan al poetizării alerte. Deși perfectul 

compus are o dublă ocurență, acesta îndeplinește strict funcție 

comentativă (ibidem), detașînd planul narativ de planul „istoric”; de 

altfel, regimul temporal al perfectului compus acționează în cazul unor 

verbe sinonime – πποΐατεν și ὄπζε –, ambele traduse prin „a trimis”.  

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=periplome%2Fnwn&la=greek&can=periplome%2Fnwn0&prior=h)=lqe
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29niautw%3Dn&la=greek&can=e%29niautw%3Dn0&prior=periplome/nwn
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29telei%2Feto&la=greek&can=e%29telei%2Feto0&prior=d%27
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În Din Odisseia, asistăm la o revenire a imperfectului, pe fondul 

predilect al perfectului simplu. Deși conservă două forme de imperfect 

(ἔζαν, „erau”, respectiv ἔπςκε, „ținea”, „oprea”), Eminescu recurge la 

forme de prezent în ultimele versuri („nu-i”, „îl plîng”, „ține”). Dacă, în 

primul caz, prin fidelitate stilistică față de textul homeric, poetul 

translatează tehnica bazoreliefului (Tudor Vianu, citat în Irimia, 1999: 

233) – conferind profunzime durativă ca fond static al scurgerii dinamice 

–, ulterior opțiunea pentru prezent servește rațiunea practică a focalizării 

lecturii asupra punctului narativ din care va fi reluată narațiunea: episodul 

blestemului neptunic. În consecință, Eminescu satisface un scrupul al 

tehnicii de receptare, eficientizînd lectura în română, aspect absent din 

traducerile lui Murnu și Slușanschi.  

 

Asimilare și asumare semantică: echivalențe arhetipale 

Prin traducere, Eminescu înscrie substanța textului homeric într-un 

raport de identitate  cu propria viziune estetică. De altfel, opțiunea pentru 

Homer conține, în subsidiar, compatibilitatea funciară dintre viziunile 

celor două voci poetice. Aedul redă culturii universale armonia, 

vivacitatea și seninătatea multicoloră a unui illud tempus impregnat de 

naturalețe și autenticitate temerară. Eminescu, prin ereditate artistică, 

actualizează, după aproape trei veacuri, acest imaginar primordial, prin 

resortul Zeitgeist-ului romantic în care se formează și pe care îl 

revoluționează. Atracția pentru puritate și Origine (căci Homer este 

arhetipul scriitorului, iar opera sa inaugurează literatura) înseamnă 

obsesie a căutării esenței (alchimice) degradate de „căderea” în 

temporalitatea zdrobitoare. Orientarea către Homer constituie astfel un 

(ultim) impuls al idealismului optimist, proxim pitagoreanismului. Prin 

urmare, poetul încă valorifică Arhetipul care, din interiorul poemelor 

homerice, iradiază la cote înalte, din interiorul unei lumi „ce gîndea în 

basme şi vorbea în poezii” (Venere și Madonă). 

Un prim nucleu arhetipal se manifestă prin acțiunea Muzei, fiică a 

lui Zeus și a zeiței Mnemosyne. La Eminescu, în traducerea Iliadei, 

invocarea se face către „zînă”, o posibilă translatare în forma arhetipului 

mitologic românesc (Irimia, 1979: 441-442). Prin urmare, textul tradus 

conjugă doi vectori ai feminității supranaturale: oracularitatea și 

frumusețea absolută. De asemenea, funcția „muzei divine” (Din Odisseia) 

este aceea de a accesa o temporalitate nu cronologică, ci genealogică 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fsan&la=greek&can=e%29%2Fsan0&prior=oi)/koi
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(Vernant, 1995: 142), purificată de reminiscențele post-cosmogonice 

tocmai pentru a pregăti reitarea unor evenimente de esență cosmogonică. 

Acest punct de intersecție arhetipală între viziunea homerică și cea 

eminesciană are corespondențe în opera celui din urmă. Versurile 

„Madona dumnezeie” (Venere și Madonă), sau „fiinţa-armonioasă / Ce-o 

gîndi un serafim, / Cînd pe lira-i tînguioasă / Mîna cîntecul divin” (La o 

artistă) transcriu esența transcendentă a femininului profetic, înzestrat cu 

inteligență angelică și frumusețe marianică.  

Purtător de sarcină arhetipală este și stilemul „jale” (Din Iliada, v. 

2) – eminescianizare a grecescului ἄλγορ, „durere”. Lexemul captează 

proporțiile cosmice ale unei tristeți traumatice, răsfrînte peste destinul 

general al unui popor, tristețe intranscriptibilă verbal – idee surprinsă în 

superlativul stilistic eminescian „jale nespusă”, care cultivă calitatea 

indicibilă în dauna cantității perceptibile a grecescului μςπί, „nenumărat”. 

O reminiscență a „jalei” eminescian-homerice apare în Sara pe deal, 

unde, impregnată de nuanțe metafizice, aceasta se înscrie difuz în cadrul 

crepuscular, lăsînd loc desfășurării idilei cosmice. În Melancolie, „jalea” 

(„un aiurit de jale”) anunță spectral moartea infiltrată în cadrul nocturn al 

bisericii pustii, aceeași conotație thanatică marcînd și stilemul din 

Strigoii: „Zidirea cea pustie de jale pare plină” (s.n.); în versul „Porneşte 

vijelia adîncu-i cînt de jale” (ibid.), natura conține sonor jalea în același 

fel în care aezii recită stihul durerii infinite a poporului aheu. Atît la 

Murnu, cît și la Slușanschi, sintagma devine „mii de amaruri”, 

consecventă lexical (prin forma de plural și sensul cantitativ), dar neutră 

metafizic. Eminescu nu suprainterpretează, ci activează unele potențe ale 

textului homeric.  

Arhetipul Regelui conține o deosebită relevanță poetică pentru 

traducătorul Eminescu. Superlativizarea figurii monarhice transpare în 

special prin licența stilistică „al neamului tot și al regilor rege”, versiune 

eminesciană a epitetului stereotip ἄναξ ἀνδπῶν, „stăpînul oamenilor”, 

propriu lui Agamemnon. Este astfel potențată puterea absolută deținută de 

un conducător suprem, care infuzează Istoria de raționalitate armonică. 

Arhetipul este cultivat, în stil eminescian, în Înger și demon, unde regele 

este un ecou al lumii homerice, purtînd o „coroană antică”, „grea de glorii 

şi putere”. Trebuie remarcat faptul că întîietatea absolută a monarhului nu 

decurge din hybris, ci este instituită de o voință transcendentă care 

ordonează ierarhic cosmosul, într-o vîrstă de aur. Poetul extinde și sensul 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fnac&la=greek&can=a%29%2Fnac0&prior=te
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn0&prior=a)/nac
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conținut în sintagma κοζμήηοπε λαῶν (literal, „conducătorii popoarelor”), 

la „căpetenii ai limbilor toate”, sinecdoca intensificînd magnitudinea 

autorității monarhice: „Și cînd steaua se înalță de pe fruntea lui de rege, 

Nordu-atunci cu visuri mîndre noaptea lungă și-o petrece.”, „La o lume 

dă viață, la un secol fericire/Din portalele-i de aur ca un soare 

răsărea,/Dar puternica lui ură era secol de urgie” (Memento mori). 

O simetrie relevantă arhetipal o conține traducerea versurilor patru 

și cinci din Odiseea, în care Eminescu redă sensurile adecvate ale 

sufletului intelectiv, respectiv ale celui visceral: Ψςσή și θςμόρ. La 

Murnu, opoziția din textul elin dispare, iar la Slușanschi, aceasta este 

alterată, prin variantele „viață”, respectiv „suflet”. Conservarea dubletului 

probează importanța pe care dialectica spirit-pasiune o deține în cadrul 

întregii opere a poetului. 

Traducerile manuscrise din Iliada și Odiseea constituie poetizări 

eminesciene ale textelor homerice, ele însele focare de consistență 

semantic-arhetipală. Dacă traducătorii canonici ai Aedului comunică prin 

limbaj gramatical cu poemele antice, Eminescu dialoghează prin „limba 

poezească” cu ethos-ul homeric, pe care îl decodifică în problematicul 

grai elin, îl redă versatilei limbi române și îl înțelege în complexitatea 

inepuizabilă a simbolurilor sale universale.  
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Eminescu and Homer. Translation as semantic reconfiguration 
 

Abstract  
Starting from Eminescu’s translation of some verses from Homer’s 

Illiad and Odyssey, we looked at the way in which the Romanian poet 

assimilates the Greek text, simultaneously preserving its original prosody 

and nuances and imposing his own ethos. What is more, among other 

Romanian translations, Eminescu’s stands out by its specific (precisely, 

romantic) way of highlighting some of its archetypal elements, like the 

muse, the king and the archaic Time. 
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Masterat I, Timișoara 

Palingeneza visului: de la „dincolo” la „dincoace” 

Deși, suprarealismul este un curent aflat sub paleta avangardei, și 

prin urmare, are o traiectorie insolită față de toate vîrstele literare 

antecedente, pe baza unor indici de similaritate am putea să îi înscriem 

geneza în romantism. Factorul decisiv ce leagă suprarealismul de 

romantism este, indiscutabil, spiritul catilinar specific amîndurora, revolta 

ferventă a suprarealismului cartografiindu-și rădăcinile în verva 

insurgenței romantice. Asemenea poetului romantic, care, dezamăgit fiind 

de o societate meschină cu interese strict mercantile, se închistează în 

solitudinea propriului sine bîntuit de vise fantastice și noțiuni absolute, 

poetul de avangardă se supune unui soi de ascetism prin care sfidează 

semidoctismul lumii burgheze cu care e osîndit să conviețuiască dar de 

care se desprinde convulsiv. 

Există un sentiment vădit de admirație în rîndul suprarealiștilor 

pentru romantici, această predilecție fiind justificată, probabil, de 

fascinația pe care o exercită imaginea romantică a geniului marginalizat, 

frumusețea demonică a celui expulzat din Paradis și blestemat la o 

existență insalubră. Geniul se simte saturat de plafonarea socială care 

domnește peste oamenii din jurul lui ce trăiesc o viață uniformă și larvară 

care, într-un cuvînt, viermuiesc într-o închisoare telurică privată de 

grațiile divinității, ca să îl cităm pe Eminescu care îi prezintă în această 

manieră în poemul său intitulat Demonism. Eminescu, de altfel, este 

foarte apreciat de avangardiștii români: „cînd vorbesc despre autorul 

Luceafărului – întotdeauna cu o patetică admirație – militanții de la unu îl 

interpretează în primul rînd sub unghiul divorțului dramatic dintre 

creatorul genial și societatea incapabilă să-l înțeleagă și prețuiască” (Pop, 

1990: 190). De aici discerne și disculpabilitatea suprarealiștilor pentru 

preluarea celei mai exploatate teme romantice, visul, care este o stare 

latentă a geniului, un simptom al genialității.  

Astfel, într-o perioadă sterilă din punct de vedere afectiv, în care 

oamenii au uitat să își mai îndrepte privirile înspre resorturile mitului și 

ale visării, în detrimentul experimentului științific, într-o perioadă 
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caracterizată de un pragmatism tern „care se teme de vis și poezie, «într-

un veac / În care poezie și visuri sînt un fleac» (...), într-un veac al 

«prozei» și al sterilității gîndirii” (Petrescu, 2011: 114), se încearcă din 

nou o revalorificare a funcțiilor imaginarului. Pentru a treia oară în 

odiseea literaturii, după romantici și expresioniști, suprarealiștii pun 

accentul pe inspirație, deși aceasta nu se mai hrănește din sevele 

divinului, ca în cazul celei romantice, ci este produsul aleatoriului tipic 

dicteului automat. 

O altă nervură ce conectează suprarealismul de romantism este 

sentimentul de libertate conferit de practicarea visării. Suprarealiștii, 

aidoma romanticilor, caută o descătușare din carcera realului prin 

intermediul visului. Efortul lor depus pentru găsirea unei breșe de evadare 

din plictisul cotidian, din realitatea incapabilă să provoace aventuri noi, 

este satisfăcut de rețeta romantică pentru dobîndirea libertății: „somnul nu 

e numai anestezic al suferinței sau cale de inițiere în umanitatea cosmică 

primordială; gîndirea din vis este, în primul rînd, o gîndire care și-a 

redobîndit libertatea” (ibidem: 126), deoarece visul poate conferi 

persoanei o varietate de oportunități: „Adevărata învățătură a visului stă 

în altceva: în însuși faptul că visezi, că porți în tine toată acea lume de 

libertate și imagini, că știi că ordinea aparentă a lucrurilor nu e singura cu 

putință” (Béguin, 1998: 514). 

Totuși, în ciuda asemănărilor vizibile la suprafață între maniera 

suprarealistă a visării și cea romantică, acestea se distanțează extrem de 

mult una față de cealaltă, în esență fiecare avînd un sistem de desfășurare 

personalizat. Funcțiile suprarealiste ale visului sînt, eminamente, diferite 

de cele romantice, deși, rampa de pornire este identică: „E adevărat: și 

romanticii, și suprarealiștii folosesc visul ca pe un instrument de 

investigație, dar direcția investigației e mult diferită, opusă chiar. În vis, 

romanticii caută un dincolo, posibilitatea unei comuniuni cu întreaga 

natură, și deci o comunicare cu divinitatea” (ibidem: 10), în timp ce visul 

suprarealist „pierde aceste funcții metafizice; el nu mai dezvăluie un 

dincolo, ci un dincoace, adică cel mult acea funcționare a gîndirii” 

(ibidem: 10). Această geografie a viselor romantice, situate în paralelism 

cu cele suprarealiste, realizată de Albert Béguin, a unui dincolo misterios 

în antiteză cu un dincoace profan, redă însăși doctrina pe care sînt fondate 

cele două curente literare. Romanticii sînt seduși de magia obiectelor 

sacre dorind să reconstruiască prin intermediul lor o armonie paradisiacă 
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primordială în care toate ființele sînt absorbite în irenismul Totului 

Cosmic, în timp ce suprarealiștii afișează răceala omului de știință, pe 

care fenomenele supranaturale nu îl mai impresionează, din contră, cărora 

încearcă să le găsească o terminologie științifică explicativă. Pornind din 

acest punct, putem vorbi, chiar de o poetică a visului, o poetică cu două 

direcții fundamentale: poetica lui dincolo și cea a lui dincoace.  

Prin urmare, din perspectiva onirică, romantismul reprezintă fondul 

pe care suprarealismul își construiește principiile și putem, astfel, aduce 

în discuție un proces de palingeneză a visului suprarealist din cel 

romantic. Preluînd tema romantică recurentă a visului, suprarealismul se 

situează în prelungirea romantismului, chiar dacă suprarealiștii schimbă 

total fața visului. Deși, romanticii asemuiesc visul complexității unei 

vieți, nici suprarealiștii nu se lasă mai prejos, întrucît ei recondiționează 

ideologia romantică într-o variantă modernă, ființînd o spațialitate 

virtuală ce este posibilă datorită tehnologiei superioare. Visul nervalian 

reprezintă însăși lumea, în timp ce suprarealiștii văd visul ca pe o realitate 

periferică, o clonă imperfectă a lumii reale.  

Pentru o înțelegere mai clară a palingenezei visului suprarealist din 

romantism, se impune o particularizare a fenomenului, pe care o vom 

urmări referindu-ne la literatura română. Astfel, dorim a sublinia 

asemănările aparente și apoi diferențierile ce se instituie la nivelul 

mecanismelor onirice în cadrul celor două curente literare, analizînd 

romanul eminescian Geniu pustiu și cîteva dintre poemele semnate de 

Gellu Naum. Prin această privire în oglindă a operelor celor doi autori, 

identificăm genele romantice îndepărtate ale suprarealismului și 

înțelegem premisele care au dus la devenirea individuală a visului 

suprarealist, avînd în vedere izvorul lui romantic. Pentru realizarea 

acestor obiective, vom privi minuțios în textul eminescian Geniu pustiu, 

proza reper a romantismului românesc, pentru a recupera vîrsta 

romantică, pe care, de altfel, o reconstituie, probabil, involuntar și 

suprarealiștii prin preluarea motivului central al romantismului: visul. În 

timp ce, Gellu Naum, făuritorul suprarealist al fanteziilor onirice, este 

suprarealist pînă în măduva oaselor, fiind biruit pe deplin de impulsurile 

suprarealiste, putem afirma că Mihai Eminescu, de asemenea, prin 

temperamentul său romantic extrem de înflăcărat este suprarealist în ars 

amandi. Remarcăm, încă de pe acum, semnele oracolului ce profețește 
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intersecția celor două destine poetice, fie ea și indirectă, pe cei doi 

despărțindu-i concret contexte culturale și temporale. 

Romanul Geniu pustiu reprezintă proza eminesciană elaborată într-

o perioadă de debut, pe cînd Mihai Eminescu era un tînăr student care 

purta în suflet o nostalgie romantică transfiguratoare. Urmînd direcțiile 

trasate de mișcarea romantică de sorginte germană Sturm und drang, 

Eminescu schițează în paginile romanului său o imensă scenă de teatru, 

demnă de cel mai veritabil Witz romantic, în care actorii își joacă rolurile 

respectînd cu strictețe scenariul visului. În acest teatru trăit al lumii, în 

care „viața-i vis” (Eminescu, 1966: 126), artistul duce o existență precară, 

este geniul respins de societatea burgheză. Condiția omului de geniu este 

una compătimitoare în această creație literară, intitulată sugestiv, 

deoarece el resimte durerea de a nu fi în pas cu moda vremii, el nu se 

aseamănă chipului veacului său, este singurul individ care conștientizează 

adevărul crunt, acela conform căruia oamenii nu sînt ceea ce par. 

Geniu pustiu constituie un jurnal de vise asamblat progresiv de 

către personajul principal, Toma Nour, cu cît acesta se afundă tot mai 

profund în stările halucinogene ale reveriei din nevoia sa organică de 

auto-izolare și de experimentarea drastică a solitudinii. Această condiție 

sihastră a personajului romantic este prezentă, de asemenea, și în poetica 

lui Gellu Naum, în care suprarealistul este înfățișat asemenea unui derviș 

rătăcitor care traversează un ținut primejdios și auster. Eroul romantic 

eminescian, dezamăgit de realitatea înconjurătoare, își face un obicei din 

a petrece cît mai mult timp cu sine, prin acțiunea de plonjare în visări 

lungi și dense care suscită miraculosul, Nicolae Ciobanu remarcînd că: 

„fenomenul acesta de alunecare în visul de esență fantastică poartă 

pecetea celei mai depline ingenuități sub raportul trăirii eroului în și prin 

imaginar” (Ciobanu, 1984: 44). Astfel, această visare auto-indusă nu mai 

constituie doar un capriciu, ci devine insidios o dependență.  

Toma Nour este șablonul individului mizantrop ce suferă de 

somnambulism și care pășește definitiv pe plaiurile soporative ghidat de o 

voluptate supranaturală, chiar demonică, deoarece el este tînărul, descris 

de instanța romantică în termeni atît de inconciliabili: „pe a cărui frunte 

Dumnezeu a scris geniul, și iadul îndărătnicia – un satan dumnezeiesc” 

(Eminescu, 1966: 128) care „și-a îmbătat ochii cu idealele cele mai 

sublime, și-a înmuiat sufletul în visurile cele mai dragi” (ibidem: 128-

129). Tocmai pentru aceste aspecte remarcabile ale predispozițiilor sale 
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temperamentale, Toma Nour este considerat, de către autorul romanului, 

demn de a ocupa rolul principal în acțiunea manuscrisului său, cîștigîndu-

și această poziție privilegiată prin propriile forțe. Astfel, autorul își 

articulează impresia puternică pe care tînărul visător cu idei inovatoare o 

lasă în conștiința sa după întîlnirea dintre cei doi. El afirmă că, după 

plecarea lui Toma Nour, este străfulgerat de „ideea de a-l [face] eroul 

unei nuvele” (ibidem: 137). 

Mai mult, putem susține că în proza eminesciană ființează o poetică 

a visului, în care atît fresca biologică, cît și cea obiectuală sînt ionizate de 

efuziunea onirică, fiind cunoscut faptul că: „Eminescu, împreună cu toți 

romanticii germani, înțelege narațiunea în proză ca dezvoltare de 

fenomene onirice și de stări de contemplație” (Ciobanu, 1984: 40-41). 

Cadrul narațiunii, în ansamblul lui, este supus proceselor fabuloase ale 

visării, constituind un univers vibrant și spiritualizat. În această geometrie 

spațială mistică, ceea ce pigmentează panorama cu un iz oniric 

atotcuprinzător este elementul hipnagogic, luna. Sub acțiunea astrului 

nocturn, protagonistului i se induc stări interminabile de somnolență. 

Autoritatea planetei selenare este omnipotentă în tabloul eminescian, luna 

este factorul ce ordonează și susține universul paradisiac al visului. 

Probabil, atracția resimțită în rîndul romanticilor pentru lumina lividă a 

lunii care este „fantastică și palidă ca fața unei vergine murinde” 

(Eminescu, 1966: 140), se datorează și disponibilității acestora pentru 

astronomie. 

În această lume estetică a visului, întreg universul eminescian este 

adormit și visează ca într-un glob de cristal ale cărui emisfere 

transparente se reflectă la nesfîrșit. Marea și cerul, cele două fîșii 

nemărginite care reprezintă, de altfel, și elementele primordiale ale 

pămîntului, așa cum sînt prezentate în prima carte a Pentateuhului, 

Geneza, își transferă prismatic visele: „fiecare val reflectă în fruntea sa un 

soare, iar marea împrumută de la cer coloarea sa, seninul geniului său – și 

le reflectă în visul său cel adînc și luciu” (ibidem: 135). Mai mult, autorul 

romanului realizează prin intermediul limbajului artistic o analogie 

subtilă, simbolistica acestei metafore, generalizate în plan naturalist, 

devine specifică, odată ce discursul lui Toma Nour dobîndește aspecte 

patriotice care împroșcă artificialitate asupra acestor elemente fruste prin 

corelarea lor cu termeni utilitariști ca „națiunea” și „libertatea”: „cînd 

națiunea e-n întuneric, ea doarme-n adîncimile geniului și-a puterilor 
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sale neștiute și tace, iar – cînd libertatea, civilizațiunea plutesc asupra-i – 

oamenii superiori se ridică spre a-l reflecta în frunțile lor și a-l arunca 

apoi în raze lungi adîncimilor poporului” (ibidem: 135).  

Un alt spațiu ce reprezintă, de asemenea, un sediu al viselor, dar, de 

data aceasta, mult mai personal, este reperat în intimitatea căminului 

modest al protagonistului. Într-o cameră mizeră peste care timpul și-a pus 

pecetea, fiind acoperită de iminente straturi de colb, vidul sufletesc latent 

personajului principal, Toma Nour, este stigmatizat asupra toposului, el 

fiind la fel de pustiu ca și conștiința geniului romantic ce populează 

această „cameră naltă, spațioasă și goală” (ibidem: 137). În acest loc 

asfixiant, decorat cu plase de păianjen și mormane de cărți, studentul calic 

cu viziuni cosmopolite își duce existența limitrofă. Este interesant faptul 

că, tocmai, aceste cărți neînsemnate, la o primă vedere, și, de asemenea, 

singurele companioane ale lui Toma Nour, realizează misterul oniric. Este 

descris, în acest pasaj în care autorul îl vizitează pe recentul său prieten, 

Toma Nour, un vis al manuscriselor care evadează în universul 

nonconformist al oniricului, „visînd fiecare din ele ceea ce coprindea” 

(ibidem: 137).  

Somnambulismul se insinuează, de fapt, în toate unghiurile 

spațialității romanului și învăluie cu desăvîrșire friza eminesciană, 

afectînd, deopotrivă, lucruri și ființe. Într-un cadru gotic, în care 

elementele religioase sînt brutalizate de cele laice, în care, însăși, 

rugăciunea, cel mai reverențios act al credinței, capătă accente carnale și 

mistice, devenind: „o rugăciune ușoară, profumată, fantastică” (ibidem: 

140), autorul găsește un mediu propice pentru a-și trăi visele, avînd chiar 

abilitatea de a le readuce înapoi în simțire atunci cînd acestea s-au 

estompat, după cum reiese din confesiunea lui: „Apoi, strîngînd [ochii] 

silit și tare, am învăscut visul meu din întuneric” (ibidem: 140). Minunea 

visării se înfăptuiește la adăpostul interioarelor larvare ce au un aspect 

hanté fiind „invadate de paianjeni, de șoareci, de bălării, care nu 

însemnează lipsă de confort, ci fericită acceptare a spiritului de a-și 

apropia ritmurile naturale ale timpului echinoxial” (Petrescu, 2011: 113). 

Atmosfera ideal-metafizică a visului romantic capătă, în schimb, la 

suprarealiști contururi mult mai dezorganizate și indefinibile, aici 

lucrurile nu se mai găsesc într-o stare minerală de armonii cosmice 

săvîrșite sub vraja lunii, ci intervin factori disturbatori care produc o 

fisură în logica discursului liric. Universul oniric al suprarealiștilor este 
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compus din alăturarea unor termeni contrastanți aspirați aleatoriu în 

corpul poemului. De exemplu, în poezia Pasărea violetă a violenței, 

scrisă de Gellu Naum, întîlnim o alăturare de-a dreptul șocantă dintre 

noțiunile, care construiesc prin substanțele lor contrarii, un spațiu 

hermafrodit: ciorapii, ce reprezintă un sortiment vestimentar pereche, 

destul de banal, dobîndesc printr-un proces insolit de metamorfozare 

prețiozitate, prin fragilitatea sticlei din care sînt fabricați și care îi 

transformă din obiecte de uz personal în niște obiecte de vitrină, cărora li 

se adaugă, fără vreo restricție, păianjeni, elemente de decor ce întăresc 

fascinația gotică a romanticilor pentru locurile marginale, prezentă, de 

altfel, și la suprarealiști: „ciorapii de sticlă sînt aici / ar fi loc și pentru 

cîțiva păianjeni” (Naum, 2011: 147).  

Această descriere brutală a tabloului suprarealist ce sfidează firescul 

continua cu înșiruirea unor părți disecate din corpul uman ce alcătuiesc 

imaginea unei anatomii deconstruite prin forța bisturiului tăios al 

poetului: „sînii în borcane străvezii/ și în mîinile celor mai frumoase 

femei/ meduzele dorm ca în craterul celui mai agitat vulcan” (ibidem: 

147). Prin intermediul acestei figuri de stil, se remarcă, de altfel, o altă 

particularitate a spațiului oniric suprarealist, și anume, caracterul seismic 

al locurilor, redat prin comparația mîinilor de femeie cu craterul unui 

vulcan. Sesizăm, astfel, atracția suprarealiștilor pentru spații terestre  

primejdioase care au o forță imensă de distrugere, acest artificiu poetic, 

făcînd referire, de altfel, și la tensiunea sexuală gata să explodeze violent 

și care este resimțită plenar de personajele feminine ale poemului. Și din 

acest punct de vedere, personajele romantice se diferențiază de cele 

suprarealiste, deoarece romanticii trăiesc sentimentul unei iubiri eterice 

asemenea unei amintiri, în timp ce suprarealiștii nu se sfiesc să-și exprime 

public și direct vulgaritatea instinctelor sexuale.  

În spațiul poemului suprarealist alcătuit de Naum, obiectele din vis 

sînt fantomatice, însușire survenită în urma unor alchimii stranii, poetul 

militînd, într-un interviu realizat de Sanda Roșescu, pentru dinamismul 

metamorfozelor, el mărturisindu-și, de altfel, această afinitate pentru 

transformările care se instituie în cele mai neașteptate făpturi sau lucruri: 

„Mi se pare foarte ciudată această schimbare, această dezvoltare, această 

preschimbare a răului în bine, într-un bine pur, neîndoielnic, nu știu cum 

să-ți spun…” (Roșescu, 2013: 65). În poezia Pasărea violetă a violenței, 

Gellu Naum realizează, însă, reversul prin aceea că transformă cele mai 
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delicate ființe, fluturii, în niște obiecte vampirice care trezesc fiori de 

spaimă în carnea emițătorului mesajului poetic, printr-o profeție sinistră: 

„fluturii de sugativă care ne vor suge sîngele” (Naum, 2011: 147).  

Preferința excesivă pentru pasta de elemente gotice, împărtășită cu 

romanticii, este evidentă în poemul Pasărea violetă a violenței. În acest 

cadru lirico-narativ întrezărim „castele negre” (ibidem: 147) care „ne 

așteaptă crepusculul” (ibidem: 147). De asemenea, e prezent laitmotivul 

morții care are propria ei melodie hipnotică: „ne așteaptă cutia cu muzică 

a morții” (ibidem: 147). Apoi, sînt ilustrate capete de ceară a unor femei 

asemănătoare cu recuzita unui teatru de păpuși și care reprezintă, în 

același timp, niște obiecte stranii și fragmentare venite dintr-un viitor 

fatidic: „capetele de ceară ale femeilor/ pe care nu le-am întîlnit încă” 

(ibidem: 148).  Capetele de femei venite din viitor nu sînt singurele de 

acest fel din lirica poetului, utilizarea acestor obiecte reprezintă chiar un 

tertip frecvent în operele scriitorului, remarcîndu-se chiar existența unui 

limbaj futurist specific lui Naum. De exemplu, în Persistența flăcărilor se 

vorbește despre „imaginile devorante ale lucrurilor viitoare” (ibidem: 

149), care sînt niște proiecții virtuale ale evenimentelor care urmează să 

se întîmple.  

Revenind la romanul eminescian de factură romantică, constatăm că 

protagonistul său, Toma Nour, este visătorul pasionat, deoarece își 

experimentează visele atît de verosimil încît ajunge în stadiul în care 

ignoră complet realitatea, nemaiținînd seama de efectele negative ale 

acestei deprinderi practicate la modul extremist. Prin urmare, există mai 

multe tipuri de vise în capsula cărora Toma se refugiază și care îi devin 

meteahnă. Unul dintre cele mai capitale este visul paradisiac, întrucît, se 

manifestă destul de timpuriu în biografia eroului, mai exact în copilăria 

lui Toma Nour. Acest vis este ca o compensație pentru realitatea sumbră 

cu care se confruntă micul Toma, visul la romantici fiind ca „o poezie 

involuntară, în zona căreia artistul poate afla stările pure, pierdute, poate 

trăi plenar, armonios, așa cum realitatea nu-i îngăduie” (Simion, 1964: 

79). Rămas orfan de mamă, micuțul Toma fără a înțelege ce se petrece cu 

el și cu mama sa, care fiind încremenită de catalepsia morții: „sta tot 

întinsă, tot nemișcată, tot galbenă” (Eminescu, 1966: 147), se simte 

bulversat de această realitate prea dură pentru el.  

În aceste condiții fatale, în prima noapte în care mama sa se află 

înhumată, Toma Nour fuge la mormîntul ei și își petrece întreaga noapte 
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întins pe pămîntul rece care acoperă sicriul defunctei. Aici, în urma unor 

frămîntări lăuntrice tulburătoare ce sînt expuse introspectiv de protagonist 

prin imagini atît de expresive: „Lacrimile începură să-mi curgă, o mînă de 

lemn îmi strîngea inima în piept, suspinele mă inundau” (ibidem: 148), 

copilul adoarme și îi este indus un vis apolinic, înrourat, care prin 

imagistica sa edenică are rolul de a-i calma durerea sufletească. În cadrul 

fantasmagoric al acestui vis, simbolurile religioase adaugă o nuanță 

neprihănită frizei onirice. Asemenea unei vestale, mama lui Toma Nour 

coboară din cer alunecînd pe o rază incandescentă: „Și pe rază se cobora 

o femeie îmbrăcată într-o haină lungă și albă” (ibidem: 148). 

Îmbrăcămintea ei este pură, de o sfințenie orbitoare, iar în brațele sale ține 

o turturică, simbolul păcii și al Duhului Sfînt în creștinism. Înfățișarea 

păsării se distanțează încet de forma sa aerodinamică și începe să prindă 

contururi omenești și se preschimbă într-un copil, nimeni altul decît Toma 

Nour.  

Acum, Toma Nour trăiește o experiență supraomenească, sufletul 

său transcende materialitatea corpului și pentru cîteva momente cunoaște 

o moarte parțială, deoarece copilul mărturisește următoarele: „eu 

rămăsesem rece și galben pe groapă, cum fusese mama; și mi se părea că 

eu nu mai sînt eu, ci că sînt turturica...” (ibidem: 148). Ajuns din nou în 

paradisul natal, la adăpostul călduros al brațelor mamei sale, Toma Nour 

ia aspectul unui Hristos sculptat de Michelangelo, dar de această dată un 

Hristos copil, iar veșmîntul lung al mamei sale amintește de pliseurile 

celebre ale rochiei Sfintei Fecioare întruchipată în celebra operă de artă 

renascentistă Pietà. Astfel, încadrat de îmbrățișarea perfectă a mamei 

sale, Toma Nour este transportat într-o călătorie intergalactică pînă în rai: 

„Raza cea de aur se suia cu noi... am trecut printr-o noapte de nouri – 

prin o zi întreagă de stele, pîn-am dat de-o lume de miros și cîntec, de-o 

grădină frumoasă deasupra stelelor” (ibidem: 148).   

O stare intermediară a visului eminescian o reprezintă iubirea. 

Pentru romantici, erosul este, deseori, confundat cu visul. Într-adevăr, 

cuvîntul-temă al romanticilor rămîne iubirea, deoarece destinul sufletului 

romantic este influențat irevocabil de șansa în amor. Universul 

eminescian invocă iubirea care este preocuparea principală a geniului. 

Abia în momentul în care Toma Nour descoperă adevărata dragoste, el 

experimentează pe deplin toate resursele visului. Îndrăgostit de o femeie 

angelică, cu un nume de un lirism muzical și, în același timp, predestinat 
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să releve sublimul, Poesis, spiritul romantic se umple de substanță 

onirică: „ființa mea era plină de-un singur vis... mintea mea nu vedea alt 

chip decît pe-acel înger de marmură: Poesis” (ibidem: 160). Cufundat în 

aceste ataraxii, „pierdut în visări fără fine” (ibidem: 169), Toma Nour 

percepe ecosistemul mult mai aproape de sine, reintegrîndu-se în natură, 

deșteptîndu-i-se în spirit simțiri uitate și impulsuri fruste. Viziunea 

panteistă a reîntoarcerii în natură este proiectată de visul naturalist ce 

survine ca efect al unei iubiri extreme și paroxistice, după cum Toma 

mărturisește: „Adeseori în nebunie uitam pe Dumnezeu – visam că eu îs 

lumea cu miriade stele și cu miriade flori” (ibidem: 169). 

Într-o altă octavă se înscrie, însă, iubirea la suprarealiști, care nu 

mai percep în acest sentiment o reintegrare într-un rai originar, ci un 

motiv de rămînere în tenebrele terestrului și, astfel, de revoltă împotriva 

neputinței transcenderii. Iubirea la suprarealiști este o iubire sfidătoare ce 

se realizează în urma întîlnirilor fortuite dintre obiectele cotidiene, ci nu 

dintre ființe și obiecte ce aparțin unei lumi excepționale ca naturile 

geniale romantice. Tema iubirii este definitorie în poetica lui Gellu 

Naum, un exemplu de text liric care celebrează iubirea fiind Culoarea 

somnului. În acest poem se predică o iubire concupiscentă, individul care 

o experimentează este atras într-un vîrtej de dorințe erotice copleșitoare, 

logica erosului constînd doar în „A te supune dorințelor” (Naum, 2011: 

152), în contrast absolut cu iubirea neprihănită a romanticilor. Ludica 

iubirii în poemul suprarealist este întreținută de fuziunea elementelor 

contrarii care conlucrează la îndeplinirea erosului: „În acest joc poetic și 

pentru asta/ feroce complicitatea elementelor este asigurată” (ibidem: 

152). La suprarealiști, spre deosebire de romantici, iubirea devine un 

lucru firesc care poate fi realizat și de oamenii simpli, nu neapărat de eroi 

legendari, Gellu Naum argumentîndu-și interesul pentru aceste modele 

umane modeste care iubesc: „Poate pentru că nu sînt teoreticieni și nu se 

lasă teoretizați, poate pentru că nu devin nici mituri, nici mari personaje 

literare ci, pur și simplu, realizează dragostea...” (Roșescu, 2013: 63).  

La polul opus visului paradisiac romantic se situează visul dionisiac 

care survine în urma dispariției iubitei, eveniment personal în urma căruia 

eroul romantic își pierde sensul vieții, dar și pe fondul evenimentelor 

istorice tragice care zguduie Transilvania. Pe fundalul acestor întîmplări, 

Toma Nour suferă de insomnii chinuitoare, demonice chiar: „astfel, 

zvîrcolindu-mă în patul meu, părea că demonii toți intrase în sufletul meu 
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cel tulburat, asemenea unor visuri aievea... unor visuri cu ghearele de 

fier” (Eminescu, 1966: 190). Deși somnul întîrzie să apară, Toma Nour 

este transportat în universul viselor, în cele din urmă,  dar de data aceasta 

visul ia proporții monstruoase, asemenea unor distopii. În concepția 

criticului Nicolae Ciobanu, acest vis este „un moment epic axat pe 

motivul fantastico-apocaliptic al luptei dintre om și demonii conștiinței 

sale adînc ulcerate, luptă localizată în spațiul visului coșmăresc” 

(Ciobanu, 1984: 92), visul experimentat acum de Toma Nour fiind un 

mise en abime reprezentat de imaginea unei căderi perpetue: „și m-aruncă 

într-un abis întunecos, unde cădeam mereu, mereu... Astfel între cer și 

iad văd piscul cel de piatră sfărîmată a unei stînce pe care mi se părea c-

am să cad” (Eminescu, 1966: 219). Din acest vis-coșmar doar intervenția 

divină îl mai poate salva pe protagonist și, astfel, el urmează procedura 

tradiției creștine pentru a se sustrage din tenebrele somnului: „Îmi făcui o 

cruce și mă sculai drept în picioare” (ibidem: 219). 

Prin urmare, visul romantic expus în romanul Geniu pustiu este 

similar celui din textele lirice ale lui Gellu Naum, îndeosebi în ceea ce 

privește atmosfera gotică a frizelor onirice. Atît opera romantică, cît și 

cele suprarealiste analizate anterior, centralizează motivul visării, 

constituind veritabile poetici ale visului, însă au modul lor caracteristic de 

a înfățișa aventura onirică. Visul romantic al personajelor eminesciene 

prezintă o natură selenară, astrul nocturn, luna, avînd efecte magice 

asupra visătorilor, în timp ce visul suprarealist constituie un vis obscur în 

care cel care visează este transpus într-o lume asamblată din virtualități 

sinistre, din umbre întunecate și obiecte care sfidează logica naturală. 

Ceea ce leagă indiscutabil cele două filoane literare este faptul că 

personajele acestor opere complementare, semnate de cei doi scriitori, își 

trăiesc visele autentic ca pe o a doua realitate căreia i se dedică total și pe 

care, de cele mai multe ori, o percep mai satisfăcătoare decît trezia. În 

concluzie, sîntem îndreptățiți să vorbim despre o palingeneză a visului 

suprarealist din cel romantic, deși aceste curente literare au traiectorii 

diferite, ele se intersectează, după cum am remarcat în textele analizate, la 

interferența visului. Așadar, oniricul face posibilă suprapunerea celor 

două zone total antinomice: lumea romantică metafizică de dincolo și cea 

suprarealistă profană de dincoace.  
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The dream palingenesis: from “beyond” to “here”  
 

Abstract  
This study demonstrates the genesis of surrealism from romance 

from the perspective of the dream. For this, the actual paper illustrates 

the similarities and differences that are established between the two 

literary currents, referring especially to the dream functions. For a better 

understanding of the genesis of the surreal dream from the romantic one, 

a particularization of the phenomenon is required, namely the work 

analyzes the texts Geniu Pustiu by Mihai Eminescu and some poems 

written by Gellu Naum. What matters is that the analyzed literary 

creations of the two Romanian writers have as their central theme the 

dream and thus this texts can be called poetics of the dream. However, 

there is a fundamental difference between these texts, namely that the 

romantic text written by Mihai Eminescu is a poetics of a mysterious 

beyond, while the surrealism represented by Gellu Naum is a poetics of a 

profane here. This is predictable, because romantics are fascinated by an 

ideal world outside the natural boundaries, while the surrealists are 

strongly anchored in everyday life. 

Key-words: genesis, dream, beyond, here, poetics. 
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Anul II, Iaşi 

Anatomia cuplului eminescian 

Citind poezia lui Eminescu, orice lector va observa o recurență de 

elemente specifice cuplului eminescian, o suită de probleme de 

perspectivă sau de incompatibilități care se tot repetă pe parcursul operei, 

asigurîndu-i o unitate ideatică. Perspectiva critică nu pare a fi unitară în 

privința iubirii și relației de cuplu. În timp ce unii critici consideră că 

viziunea poetului asupra reușitei îndrăgostiților este în strînsă legătură cu 

nevoia de perpetuare a speciei și că, orice îndepărtare de această menire 

este sortită eșecului (Călinescu, 1982: 473), alții observă o criză a 

comunicării și a posesiei (Del Conte, 1990: 226) ca fiind un factor 

esențial. În această lucrare doresc să analizez tipologia cuplului în textul 

eminescian, să stabilesc cine se bucură de o iubire împlinită, cine suferă 

în final și care sînt motivele succesului și ale eșecului. Voi avea în vedere 

interacțiunile îndrăgostiților, perspectiva eului asupra femeii și a iubirii 

după cum reiese din versurile poeziilor și cum se schimbă viziunea față 

de femeie în funcție de momentul în care aceasta este surprinsă. 

În poeziile lui Eminescu iubirea este abordată în poemele care 

exprimă dorința (presupun absența iubitei) sau în cele care aduc cititorul 

în poziția de martor al interacțiunii cuplului (presupun prezența iubitei). 

Cele în care se exprimă dorința au un ton ludic, De-aș avea…, sau unul 

trist ca în Lacul. În prima, se exprimă dorința posesiunii iubitei 

asemănată cu floarea de mai, floricica și porumbița, „De-aș avea și eu o 

floare/Mîndră, dulce, răpitoare”, iar această floare ar rîde împreună cu 

eul la iarbă verde, ar fi „gingașă și tinerică”, ar cînta „vesel și ușor” și ar 

trezi în îndrăgostit dorința interpretării doinei. Deși poezia se încheie fără 

o întîlnire explicită între cei doi, sugerată de condițional optativul „de-aș 

avea” și „i-aș cînta”, aceasta are totuși un final optimist. Lacul, în 

schimb, este o reverie a îndrăgostitului care, plimbîndu-se „de-a lung pe 

maluri‖, așteaptă apariția iubitei și evadarea împreună cu aceasta pe ape, 

într-un cadru complice și intim „Să plutim cuprinși de farmec/Sub lumina 

blîndei lune”. Reveria este însă încheiata brutal și dezamăgitor „Dar nu 

vine…‖. Eul rămîne singur pe malul apei meditînd la zădărnicia speranței 
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că ea o sa apară. Diferența esențială dintre cele două poezii se constituie 

din faptul că în prima, imaginea iubitei este una ipotetică, nu pare să facă 

referire la o ființă, ci la un ideal, în timp ce în a doua ea reprezintă o 

persoana în universul poetic și, prin urmare, poate crea dezamăgiri.  

Cînd iubita e prezentă, aceasta poate naște în eu sentimente de 

fericire sau melancolie. În Înger și demon, într-o „Domă întristată”, un 

demon urmărește rugăciunea unei copile cu aspect îngeresc. Încă din titlu 

este evidentă o antiteză între cei doi „protagoniști”, efectul este sporit de 

amplasarea lor în catedrală, fata se află în partea luminată, în timp ce 

demonul e „cufundat în întuneric”, dar și în strofa „Ea un înger ce se 

roagă – El un demon ce visează/Ea o inimă de aur – El un suflet apostat/ 

El în umbra lui fatală, stă-ndărătnic răzimat -/La picioarele Madonei, 

tristă, sfîntă, Ea veghează”. Caracterul angelic este amplificat de 

imaginea „aripilor lungi și constelate”, element recurent în poezia 

eminesciană (Del Conte, 1990: 205). Deși se iubesc, ei nu pot fi împreună 

din cauza obiectivelor revoluționare ale tînărului care dorește răsturnarea 

vechii ordini, reprezentată de monarhia din care face parte fata. Depășind 

episodul din catedrală, poemul îl prezintă pe demon, undeva, uitat de 

lume, aflat în agonie, meditînd la zădărnicia propriei exitențe. Înainte de 

momentul morții însă, îngerul își face apariția în cameră, iar „Ceasul 

ultim îi împacă toată viața-i de durere”. Observînd o asemănare între 

Arald din Strigoii și demonul revoluționar, Rosa Del Conte afirma „sînt 

frați atunci cînd recunosc iubirii aceeași virtute: ea este singura răsplată 

demnă să compenseze un destin de luptă, întrucît dă un sens vieții și 

morții” (Ibidem: 205). 

Aș evidenția însă și o asemănare între demon și tînărul din Floare 

albastră. Opera este alcătuită predominant din vorbele iubitei. Întrebîndu-

l „Iar te-ai cufundat în stele/Și în nori și-n ceruri nalte?”, iubita pare ușor 

nemulțumită de înălțimile gîndirii iubitului, avertizîndu-l de zădărnicia 

meditației îndepărtate în atingerea fericirii, iar tînărul o aprobă. Urmează 

o chemare „în codrul cu verdeață”, „acolo-n ochi de pădure”, și o 

anticipare a celor ce se vor petrece în acel cadru intim, vocea pare a fi cea 

a unei copile jucăușe „Mi-oi desface de-aur părul,/Să-ți astup cu dînsul 

gura”, aspect remarcat și de îndrăgostit „Ce frumoasă, ce nebună/ E 

albastra-mi, dulce floare!‖. Tonul devine brusc unul de tristețe resemnată 

“Și te-ai dus, dulce minune,/Ș-a murit iubira noastră”.  
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În timp ce în Înger și demon există o progresie dinspre pesimismul 

cauzat de incompatibilitatea de natură situațională, spre un ușor optimism 

datorat recompensei finale pe care o primește demonul pe patul morții; în 

Floarea albastră, progresia este inversă, începe cu un cadru ludic, jucăuș 

în aparență, dar care relatează totuși un alt tip de incompatibilitate, de 

data aceasta la nivel intelectual. Tînărul are o orientare astrală, idealuri 

înalte, însă tînăra îl invită într-un spațiu exclusiv terestru care, deși, 

îmbietor și plăcut, nu este propriu firii sale, ceea ce explică inevitabilă 

despărțire. Analizînd poeziile, încep să răsară cîteva indicii în ceea ce 

privește perechea de îndrăgostiți eminesciană. Un prim impediment în 

calea cuplului e constituit de o nepotrivire și putem constata totodată și 

conturarea unor tipologii, femeia surprinsă în ipostaza de copilă angelică 

sau copilă jucăușă, ușor ademenitoare contrastînd puternic cu tînărul 

vizionar, capabil de idei mărețe.  

Astfel, trebuie analizată problema egalității dintre bărbat și femeie 

în opera lui Eminescu. Călinescu, criticul care aduce în discuție 

misoginismul (Călinescu, 1976: 661), remarcă în opera lui Eminescu că 

„erotică e numai prezența celor două sexe și dorința de întregire a 

factorului masculin prin cel feminin” (Călinescu, 1976: 471), continuînd 

prin a spune ca orice încearcă să treacă dincolo de scopul „natural” al 

cuplului, este sortit eșecului. Dragostea este văzută drept „țărănească” 

(Ibidem: 472), abundentă în elemente din sfera folclorului, dorința 

acesteia motivîndu-se prin faptul că „inima…cere”. Sînt de acord doar 

parțial cu aceste afirmații deoarece îmi par limitative în încercarea de 

înțelegere a dinamicii de cuplu. Desigur, privit în ansamblu, se poate 

spune că femeia, în opera eminesciană, nu se remarcă prin trăsături 

definitorii și se caracterizează printr-o acută lipsă de personalitate. Ea nu 

are aceleași zbuciumări, neliniști care-l preocupă pe eu. Femeia nu pare 

capabilă de filosofie, de gînduri și idei abastracte, portretul ei este, în 

general, unul destul de sumar, elementele comune fiind constituite de 

mintea și aspectul de copilă, „mititica”, părul blond, ochi albaștri, o figură 

angelică, uneori șireată, ușor jucăușă. Cititorul nu are niciodata ocazia să 

pătrundă în mintea femeii, vorbele și gîndurile ei sînt prezentate de eul 

liric. Pentru a face cîteva distincții trebuie întîi să menționăm tipurile de 

lirică. Pornind de la teoria lui Wilhelm Scherer, conform căreia „poetul 

liric nu vorbește totdeauna în numele său și nici n-are nevoie s-o facă” 

(Vianu, 1974: 249), Tudor Vianu identifică în textul eminescian trei tipuri 
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de lirică: personală, mascată și a rolurilor. De exemplu, în Înger și demon 

este vorba despre o lirică a rolurilor, în care poetul tînăr se regăsește în 

imaginea tînărului revoluționar, pe cînd în Singurătate, este o lirică 

personală, asistăm la o meditație plasată într-un cadru intim, „Cu 

perdelele lăsate”, poetul cade pe gînduri, își amintește atît „dulci iluzii” 

cît și memorii neplăcute ce „se sfarmă-n suflet trist”. Actul meditației este 

imediat urmat de cel al privitului, este observată o pînză de păianjen într-

un ungher, se conștientizează o infestare cu șoareci, elemente care ar 

stîrni repulsie în mintea lectorului, însă pentru poet toate aceste aspecte 

alcătuiesc o „dulce pace”. În continuare, poetul se plînge de neputința lui 

de a pune lira în cui și de a se opri din a scrie poezie, însă melancolia 

reprezintă un factor creator prea puternic care-l împiedică să înceteze 

scrisul. Ultimele trei strofe aduc o surpriză în acest cadru, iubita, care-l 

vizitează rar pe poet. Ea este descrisă drept o „icoană de lumină”, 

metamorfozînd interiorul casei, întregul univers. Deși fac parte din tipuri 

diferite de lirică, identificăm anumite elemente repetitive. Citind cele 

două texte, publicul poate empatiza cu sentimentele îndrăgostitului, 

sentimente universale, de altfel, putem simpatiza cu durerea demonului 

cauzată de imposibilitatea de a-i fi alături alesei lui, putem înțelege forța 

pe care o reprezintă ființa iubită în lumea melancolică a poetului, dar nu 

putem ști cum se simte fata. În Înger și demon, pătrundem în mintea lui 

cînd încearcă să deslușeacă elementul lipsă care ar completa tabloul 

angelic și împărtășim cu el fascinația și surpriza descoperiri aripilor care 

întregesc tabloul. El spune direct „Te iubesc!”. În cazul revoluționarului 

se produce o legătura nemediată între cititor și personaj, însă nu se poate 

spune același lucru și despre interacțiunea cu personajul feminin. Opera 

este dominată de un lirism obiectiv, care devine subiectiv pe parcursul 

celor patru strofe pentru a exprima trăirile demonului. Acesta redevine 

imediat obiectiv cînd trebuie exprimate sentimentele fetei, declararea 

sentimentului de iubire este exprimată de eul obiectiv „În a sufletului 

taină, ea iubea.” Ea nu are dreptul la voce asemenea demonului, toate 

gîndurile ei sînt spuse de altcineva privind din exterior, dar și în interiorul 

sufletelor lor și cititorul acceptă acest lucru. În Singurătate, nu există nici 

măcar un indiciu referitor la portretul iubitei, interesează doar impactul 

acesteia asupra universului poetului. Dintre poeziile citate, numai Floare 

albastră conține o reproducere a cuvintelor iubitei, însă, cum am mai 

menționat, acestea sînt transmise tot de eul liric.  
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Avînd în vedere că toate relatările despre iubită se fac dintr-o 

perspectivă masculină, consider important de analizat portretul femeii în 

poezia eminesciană. Vorbind despre Expresia juvenilului la Eminescu, 

Tudor Vianu remarcă folosirea termenului „copilă” și a derivatelor de 112 

ori. (Vianu, 1974: 138). Același critic notează productivitatea acestui 

cuvînt în creația lui Eminescu, substantivul devenind uneori adjectiv 

„zilele-mi copile”. Așadar, este de înțeles de ce acest lexem reprezintă o 

particularitate a limbajului (Ibidem: 139). Această referire este exclusivă 

femeii în poezia lui Eminescu, mai ales că se confundă adeseori cu sensul 

de iubită. Cînd copil este de gen masculin, este folosit cu sens propriu, de 

exemplu în Călin (file de poveste), „el vede un copil umblînd desculț”, 

sau în Copii eram noi amîndoi… , cînd poetul rememorează zilele de 

copilărie petrecute alături de fratele său. În schimb, termenul de copilă 

este folosit cu sens figurat, el face referire la femeia deja matură. Vianu 

consideră că această alegere poate fi explicată de viziunea autorului, 

„dacă poetul recurge atît de deseori la acest cuvînt este un fapt care 

provine și din felul viziunii sale, potrivit căreia poetul vede în ființele 

tinere de sex feminin, nu atît feminitatea aptă pentru procreație, cît 

copilăria, inocența, înflorirea încă plăpîndă și castă a acestei feminități” 

(Ibidem: 140).  

Conotațiile acestui cuvînt sînt vaste, iar Tudor Vianu rezumă unele 

din ele, la care aș adăuga și spontaneitate, lipsa premeditării acțiunilor și a 

gîndurilor ascunse (Chevalier, 2009: 276). Aceste calități în sine nu sînt 

negative, mai ales cînd se face referire la un copil, însă atribuirea lor unei 

tinere femei  pot să nu fie în avantajul ei, mai ales pe termen lung. Este, 

desigur, adorabilă, simpatică, drăguță, dar caracteristicile ei nu alcătuiesc 

portretul partenerului în cuplu. Raportîndu-mă la epoca contemporană, 

cheia succesului unui cuplu reprezintă comunicarea, compromisul și 

capacitatea de înțelegere a celuilalt împreună cu o evaluare periodică a 

relației și a obiectivelor fiecăruia. Or, relația eminesciană nu presupune 

poziții de egalitate, distanța dintre cei doi îndrăgostiți, în multe opere, este 

prea mare deoarece este propus un cuplu alcătuit dintr-o copilă, naivă, 

simplă, jucăușă, și un tînăr intelectual, preocupat de marile probleme ale 

vieții. În acest context, ea nu poate fi pentru el decît o încercare de 

evadare temporară din abisul propriei gîndiri. În Luceafărul și Floare 

albastră se observă această problemă, este evidentă nemulțumirea și, în 

final, neputința fetei de a pătrunde măcar pentru o secundă în universul 
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gîndirii iubitului ei. De aceea, fata încearcă întotdeauna să-l ademenească 

pe îndrăgostit în spațiul propriu ei, în care ar putea coexista în armonie cu 

spațiul înconjurător, dar vizita Zburătorului nu poate deveni niciodată 

permanentă. Ca urmare a discrepanței dintre cei doi, apare o criză a 

comunicării, bărbatul se simte neînțeles de iubita lui. În Nu mă înțelegi, 

poetul declară că toate și-au pierdut valoarea, în afara iubitei. El este 

pregătit să renunțe la „cugetările senine” pentru basme și nimicuri. Iubita 

este înconjurată de o aură de farmec, de o taină pe care poetul nu pare să 

o priceapă. Se simte înamorat de de simplul ei zîmbet, însă finalul „Azi 

văd din a ta vorbă că nu mă înțelegi!” demonstrează o problemă de 

comunicare în cuplu care ar putea fi cauzată și de idealizarea femeii, nu 

doar de firea ei copilăroasă. 

Ei nu i se permite aproape niciodată să întrunească toate trăsăturile 

unei persoane autentice. Nu i se cedează dreptul la cuvînt, nu-și poate 

exprima liber și nemediat gîndirea. Ea reprezintă mai mult o idee care nu-

și are corespondent real, nici nu poate avea deoarece acest portret este 

doar perspectiva eului asupra persoanei. Analizîndu-i opera, se remarcă 

prezența unor trăsături recurente care alcătuiesc un portret generic al 

idealului feminin eminescian enumerate anterior: părul blond, ochii 

albaștrii, aspectul angelic exprimat prin cromatica albă a aripilor și 

mîinilor „Și-nlănțuindu-mi gîtul cu brațe de zăpadă”, cărora se alătură și 

fiorul provocat de mîinile reci. Această idealizare nu se răsfrînge doar 

asupra femeii, Rosa Del Conte, de exemplu, observă că „iubirea este și ea 

o chemare a absolutului: este «dor» pur. Și nu își are hotarele pe pămînt, 

ci în cer.” (Del Conte, 1990: 210). Astfel, iubirea eminesciană în sine 

devine un ideal imposibil de atins în universul poetic, ea fiind constrînsă 

și limtitată de caracterul ei, inevitabil, terestru. Cînd femeia nu e angelică, 

ea este demonică. Femeia demonica reușește să-l uimească sau să-i 

stîrnească disprețul bărbatului prin iluziile ei înșelătoare (Vianu, 1974, 

131). Atît Scrisoarea V cît și  Înger de pază propun imaginea unei femei 

demonice, dar ea este tratată diferit. În Scrisoarea V este exprimată 

„decepția iubirii fără răspuns a unui geniu poetic” (Ibidem: 133) . Poetul 

se vede pe sine ca demon, „Ea nici poate să-nțeleagă că nu tu o vrei… 

că-n tine/ E un demon ce-nsetează după dulcile-i lumine”. Vianu vede în 

acest tu o parte ascunsă și obscură a eului, iar această parte a latentă a 

ființei nu se poate cunoaște decît prin „reflectarea lui într-o altă făptură 

omenească, cu care, împreună, în actul iubirii, ajunge să constituie, o 
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unitate” (Ibidem:134). Același critic evidențiază că actul identificării 

sinelui eșuează în poezia citată, dar reușește în Înger de pază, „Căci tu – 

tu ești el”. Demn de menționat mi se pare alungarea îngerului de către 

demon, o alungare simbolică a idealului angelic și coborîrea în infernul 

realității demonice. Îndrăznesc să spun că poetul nu se identifică doar pe 

sine în iubită, altfel ea ar rămîne la un nivel utilitar, dar și că în această 

poezie el reușește să-i surprindă ființa, esența unei existențe reale, egală 

lui.  

În concluzie, eșecul cuplului eminescian e cauzat de o suită de 

motive, în special legate de viziunea eului asupra femeii, așteptările 

acestuia nu pot fi atinse în contextul în care femeia este văzută în ipostaza 

de copilă sau de înger, ea fiind în acest context un ideal care nu poate 

deveni realitate în banalitatea existenței umane. Totodată, copila nu 

reprezintă un partener cu care se poate comunica eficient, iar această lipsă 

este resimțită de poet. Singurul context în care iubirea este împlinită, 

autentică și reciprocă este acela în care ea devine demonică împreună cu 

poetul. Această demonizare este posibilă doar prin cunoașterea deplină a 

celuilalt, prin coborîrea în cele mai adînci abisuri ale ființei, care duce la 

o cunoaștere a sinelui.  
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The anatomy of eminescian couple  
 

Abstract  
In this paper we tried to find the reasons behind the couple’s failure 

in the work of Mihai Eminescu. We analysed the dinamic between the 

lovers, the poet’s vision when it comes to women, what is her purpose, 

which are her defining characteristics. We also tried to diferentiate 

between what constitutes a succesul couple and a failed one. We believe 

that there is a pattern that keeps repating itself, but that can be broken on 

certain conditions. When the woman is seen as childish, or as an angelic 

figure, the relationship cannot succeed, the woman becomes more of an 

ideal than a real person with whom you can mantain a real relationship. 

It it only when she becomes demonic that it allows the poet to know 

himself through knowing her. 

 

Key-words: love, woman, angel, demon, child. 
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ANDREEA MÎRȚ 

Masterat I, Cluj-Napoca 

„Ca un fel de refugiu...” pentru minte și inimă: ironia în 

publicistica eminesciană 

Conceptul de ironie traversează întreaga istorie a gîndirii 

occidentale, redimensionîndu-se și schimbîndu-și mizele în funcție sau 

odată cu paradigmele culturale dominante. Marea mutație în ceea ce 

privește interpretarea acestui concept are loc în perioada romantică, cînd, 

depășindu-și funcția de figură discursivă, sensul ironiei se extinde la cel 

de viziune asupra lumii. Tocmai de aceea, parametrii gîndirii eminesciene 

nu aveau cum să nu fie contaminați de simțul ironiei, asumată atît în sens 

existențial, cît și ca strategie retorică. „Ironia romantică” din discursul 

literar își găsește, astfel, contraponderea în discursul jurnalistic. Lucrarea 

de față își propune, așadar, să analizeze figura ironiei din publicistica 

eminesciană atît ca figură a „minții”, cît  și a „inimii” – cu alte cuvinte, să 

chestioneze raportul dintre latura logică și latura axiologică pe care ironia 

le presupune. În continuare, se va urmări explicarea contexului, a cadrului 

social și politic care determină prezența ironiei ca formă predilectă în 

discursul jurnalistic, precum și analizarea diferitelor ocurențe ale acestei 

figuri.  

Ironia – figură a „minții” și a „inimii” 

În Antichitate, ironia desemna o figură (aproape exclusiv) retorică, 

interpretată astfel prin latura sa logică, de a transmite un sens contrar 

celui exprimat. Expresia cea mai concretă era, în acest sens, antifraza. 

După cum arată Ernst Behler, „caracteristica primară a tuturor formelor 

de ironie clasică o reprezintă faptul că întotdeauna intenția vorbitorului 

este opusul a ceea ce se spune de fapt, că înțelegem contrariul a ceea ce 

exprimă el în discursul său” (Behler, 1984:76). Ironia se dovedește a fi, 

așadar, o figură a minții. În modernitate însă ironia ajunge să fie 

interpretată mai ales datorită laturii sale axiologice, adică prin caracterul 

său evaluativ, de afirmare implicită a adeziunii ironistului la un set de 

norme și valori absente din lumea pe care o ironizează. După cum afirmă 

Pierre Schoentjes, „ironistul este un idealist” (Schoentjes, 2001:87), 

pentru că, instrumentalizînd ironia în discursul său, el își exprimă, de fapt, 
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aspirația către o lume perfectă, dar pierdută, a cărei nostalgie o are. Prin 

urmare, ironia devine (și) o figură a inimii, pentru că evocă un ideal 

subiectiv.  

Dezbateriile din secolulul al XIX-lea cu privire la natura ironiei au 

în centru latura ei axiologică. Mai mult decît atît, este înțeleasă mai ales 

în sens estetic, odată cu reflecțiile lui Friedrich Schlegel. După cum 

afirmă Ernst Behler, „în formulări diferite, Schlegel a încercat să supună 

ironia socratică și platonică unui proces configurativ, nedeterminabil, de 

auto-transcendere a gîndirii, a scrierii și să o integreze în tendința 

modernă de auto-reflectare a conștiinței de sine ca semn decisiv al 

modernității literare”(Behler, 1984:82). 

Cu alte cuvinte, ironia își găsește un sens ontologic, devenind o 

expresie a (auto)reflexivității și a libertății. Subiectul romantic, 

decepționat în fața lumii pe care o concepe ca materializare a haosului, 

caută o formă de ordonare: ironia este văzută ca soluție pentru că poate 

funcționa ca mecanism interior de reglare și de contrabalansare a 

inadaptării la realitatea exterioară. După cum afirmă Mircea Doru 

Lesovici, ironia pentru Schlegel (și pentru romantici, în general) este „un 

factor al autonomiei artei: arta ca realitate proprie” (Lesovici, 1999:29). 

Dacă spiritul romantic nu mai poate găsi nicio congruență între el și 

modul de funcționare al societății, nu-i rămîne decît să-și construiască o 

realitate alternativă. Tocmai de aceea, ironia are o funcție stabilizatoare: 

viziunea asupra lumii își va găsi cea mai deplină expresie în artă, care se 

va configura, așadar, sub forma unei realități compensatoare. Astfel,  

 

„Oscilația continuă între real și ideal, între finit și infinit, precum și 

detașarea subiectului creator de propriul obiect perceput ca artificial, 

constituie, astfel, coordonatele majore ale ironiei romantice care fac din 

aceasta o practică specifică nu doar unei epoci determinate - prima 

jumătate a secolului al XIX-lea - ci oricărei expresii a romantismului 

înțeles tipologic, drept configurație psihică, atemporală.” (Croitoru, 

2014:33) 

 

Prin urmare, deși poezia eminesciană apare ca scenă predilectă de 

manifestare a ironiei ca viziune asupra lumii (mai ales în opera din ultima 

perioadă de creație), și publicistica, la rîndul ei, îi oferă gazetarului de la 

„Timpul” un spațiu ideal de dezvoltare a strategiilor discursive care 
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vizează tocmai acest mod oblic de raportare la lume. Adoptarea acestui 

tip de atitudine și motivațiile care stau în spate țin de un imperativ 

existențial. În acest sens, cel mai simptomatic text este Ca un fel de 

refugiu..., apărut în ziarul „Timpul”, la data de 1 februarie 1880. Titlul 

vorbește deja despre ironie ca mecanism de (auto)consolare și de apărare 

în fața realității lumii concrete. În incipitul textului, Eminescu recurge la 

alegorie pentru a exemplifica tocmai necesitatea ontologică a ironiei: „(ca 

un fel de refugiu) de multele incoveniente ale vieții, Dumnezeu, în înalta 

sa bunăvoință, a dat omului rîsul, cu toată scara, de la zîmbetul ironic 

pînă la clocotirea homerică” (Eminescu, 2018: 326). Așadar, ironia apare 

ca soluție compensatorie, în sens aproape psihanalitic, așa cum va fi 

definită de Freud (Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient), de 

Bergson (Le rire) și, mai tîrziu, de Theodore Reik (The Secret Self), 

datoriă funcției sale „depresurizante” pentru psihicul uman. Mai departe, 

însă, Eminescu arată că ironia nu e doar o modalitate de a evada de sub 

„inconvenientele” vieții, nu are, așadar, doar rol protector, terapeutic, ci 

și rol rectificator: „E o fericire pentru noi că, prostia și perversitatea fiind 

nemuritoare, cel puțin proștii și perverșii in concreto sînt muritori. De 

acolo rîsul, ca un voios semn de încredere în zădărnicia acestei priveliști” 

(Ibidem: 327). Prin urmare, ironia are capacitatea de a (re)stabili un 

echilibru pierdut, de a contrabalansa „perversitatea” lumii, fiind pentru 

subiect atît o sursă de confort psihologic, cît și un instrument de corecție 

socială. Ironia eminesciană  e, de fapt, un „medicament” pentru mintea 

lucidă, conștientă de „haosul” lumii,  dar și un „pansament” pentru suflet, 

o consolare și o apropiere de ideal.  

Cu toate acestea, faptul că Eminescu recunoaște latura axiologică a 

ironiei nu îl transformă într-un idealist optimist: în continuarea 

articolului, își evaluează considerațiile despre ironie fiind „pe jumătate 

melancolice, pe jumătate vesele” (Ibidem).  Așa cum afirmă Jean 

Starobinski, mergînd pe urmele ideilor lui Kierkegaard, „ironia nu este 

forța ce învinge melancolia; este numai cealaltă față a ei” (Storobinski, 

1993:129). Aceasta din urmă reprezintă un semn al alienării, pentru că 

„[i]ronistul crede că se ridică deasupra melancoliei, dar el nu reușește să 

se desprindă de ea decît iluzoriu” (Ibidem). „Ai avea cauză de a te întrista 

și de a despera de viitorul omenirii dacă n-ai ști că după o sută de ani, de 

pildă, peste amîndouă despărțămintele geniilor contimporani, peste 

balamuc și pușcărie, va crește iarbă” – afirmă Eminescu în articolul din 
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„Timpul”, văzînd, așadar, în prezentul istoric, social, politic pe care îl 

trăiește cea mai fidelă expresie a „balamucului și a pușcăriei”. Obsesia 

revine și în discursul poetic al aceleiași perioade. Aici, ironia nu mai are 

puterea de a-l consola pe subiectul poetic (prin intuirea unor soluții 

salvatoare, a unor alternative), ea devine satiră și invită la distrugerea 

violentă a prezentului decăzut: „Cum nu vii tu, Țepeș doamne, ca punînd 

mîna pe ei,/ Să-i împarți în două cete: în smintiți și în mișei,/ Și în două 

temniți large cu de-a sila să-i aduni/ Să dai foc la pușcărie și la casa de 

nebuni” (Scrisoarea a III-a).  

 

Ironia – expresia unui moment istoric și a unei vîrste poetice 

Ironia din publicistica eminesciană este o expresie fidelă a 

contextului social și politic în care trăiește scriitorului. Tocmai de aceea, 

figura ironei se conjugă perfect atît cu momentul istoric, cît și cu vîrsta 

poetică pe care Eminescu le traversează. Cu alte cuvinte, dacă în 

discursul literar aceasta apare preponderent ca opțiune estetică, în 

discursul publicistic ea își demonstrează, mai degrabă, mizele politice și 

etice. Astfel, ironia este determinată de momentul istoric pe care îl 

trăiește Eminescu și se află în deplină concordanță cu vîrsta și viziunea sa 

poetică.  

Pe de o parte, ironia din publicistica eminesciană este un mod de 

manifestare a  profilului  ziarului la care scrie. Apartenența la Junimea 

definește nu doar profilul literar și artistic, ci și opțiunea politică la care 

poetul aderă. La momentul în care Eminescu scrie la „Timpul”, publicația 

era deja un spațiu de afirmare pentru gruparea conservatoare și se 

caracteriza prin caracterul profund polemic la adresa grupării liberale. Pe 

de altă parte, după cum arată Ilina Gregori (analizînd polemica lui 

Eminescu din ultimii ani la „Timpul”, îndreptată cu precădere spre 

Carol), „amărăciunea sumbră, sarcastică, tot mai pătrunsă de ostilitate, cu 

care Eminescu i se adresează regelui, nu poate trece drept atitudine «de 

serviciu»” (Gregori, 2009: 284-285). Așadar, ironia acidă, sarcasmul, dar 

și spiritul pamfletar nu sînt doar o exprimare a profilului ziarului unde 

Eminescu lucrează, ci sînt, de fapt, o formă de materializare a unei 

dezolări mai profunde, a unei decepții ontologice, funcționînd ca o 

„supapă de siguranță”. 

Ironia apare ca figură predilectă și datorită evoluției publicisticii în 

plan local. Monica Spiridon arată că „proza publicistică masivă a lui 
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Eminescu poartă pecetea unui moment istoric-literar anumit. Ea vine 

după o perioadă – cea patruzecioptistă – cînd se practicase în Principate o 

gazetărie emfatică, hiperdilatată verbal (cu sorgintea în elocința marii 

revoluții franceze, conform chiar diagnosticului eminescian). Însă, venind 

după ea, îi pecetluiește sfîrșitul, marcînd începutul jurnalismului cu 

adevărat profesionist de la noi.”.(Spiridon, 2003:52) 

Astfel, dacă vîrsta pașoptistă a literaturii române prilejuise, în plan 

jurnalistic, scena unor manifestări militante, idealiste, unilaterale, odată 

cu junimismul, gazetăria s-a transformat într-un adevărat spațiu politic, 

unde s-a format și s-a dezvoltat un discurs mult mai nuanțat ideologic, 

mult mai înclinat către polemici violente. Ca și în cazul literaturii, și în 

publicistică se produce o mutație: are loc o liberalizare (și o 

profesionalizare, în sensul de modernizare) a discursului public. Presa 

este mult mai independentă din punct de vedere politic și Partidele 

politice se cristalizează și ele, la rîndul lor. Se naște, așadar, un fel de 

conștiință critică în mentalul colectiv, care nu mai lasă loc iluziilor și 

falselor speranțe. Idealul comun care antrenase conștiința publică la 1848 

s-a împlinit între timp prin instaurarea regelui Carol I, care nu 

îndeplinește însă dezideratele politice ale conservatorilor. Presa devine, 

așadar, scena chestionării constante a modului de manifestare a Puterii și 

de guvernare a țării.  

Există, așadar, un context favorabil pentru a polemiza și pentru a 

face opoziție. Indiferent care este ținta – fie Partidul Liberal și 

reprezentanții acestuia, fie chiar regele – ironia capătă în discursul 

eminescian rolul de instrument ideal de a exprima momentul (dezastruos, 

în viziunea lui) pe care țara îl traversează. Prin urmare, ironia nu este doar 

o opțiune subiectivă, ci și o expresie a momentului istoric pe care 

jurnalismul românesc, în plin proces de modernizare, se bucură să îl 

evalueze. Luciditatea și virulența discursivă sînt, mai ales în ultima 

perioadă a activității publicistice a lui Eminescu, „dublate de o anxietate 

care se hrănește și crește în bună parte din ea însăși, din enigmele și 

ipotezele tot mai catastrofice pe care și le produce.” (Gregori, 2009: 283-

284) Tocmai de aceea, decepția (existențială) se conjugă perfect cu ironia, 

care devine, dincolo de figură a „minții”, a lucidității, și expresie a 

anxietății și a alienării.  

Dezolarea este însă mult mai vizibilă în ironia din creațiile poetice. 

După cum arată Ioana Bot,  
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„Eminescu produce o mutație și în modul de a trata tema patriotică 

în raport cu tradiția consacrată. Între generația scriitorilor de la 1848 și 

lirica modernă a secolului XX, Eminescu reprezintă un model de 

cumpănă. [... ] Imaginea patriei (laolaltă cu discursul consacrat ei) nu mai 

seamănă cu ceea ce fusese: este o deplasare fundamentală a mizei viziunii 

poetice. O constatăm în acutizarea, pînă la accentele extreme, din satire, a 

meditației asupra sensurilor patriotismului și asupra puterii logosului 

poetic de a exprima un sentiment de o asemenea intensitate, cu o maximă 

încărcătură de «adevăr».” (Bot, 2012: 211) 

Astfel, dacă ironia amară exprimă fidel metamorfozele imaginarului 

patriotic eminescian, de cealaltă parte, în discursul jurnalistic, se resimte 

aceeași viziune decepționată asupra lumii, chiar dacă nu într-un mod atît 

de transparent. Criza existențială nu se materializează printr-o ironie 

tragică, ci printr-una combativă, pe fondul unei atitudini radicalizate.  

Așadar, figura ironiei definește, într-un mod sugestiv, evoluția 

discursului publicistic eminescian. Dacă în creația literară are o valoare 

estetică (ancorată perfect în paradigma mai largă și generală a 

romantismului european), în articolele gazetărești, ironia lasă să se vadă, 

pe lîngă resorturile interioare (ca o completare a viziunii poetice), și 

resorturile exterioare (momentul politic și vîrsta „maturizării” 

jurnalismului românesc).  

 

Ocurențele ironiei în publicistica eminesciană  

Prezența ironiei ca figură dominantă în discursul eminescian poate 

fi confirmată și de paleta largă de strategii pe care scriitorul le pune la 

lucru. Deși utilizează tehnici diferite și dispune de o varietate de „ținte”, 

articolele lui Eminescu își găsesc punctul comun în accesibilitatea și 

transparența cu care se adresează publicului. După cum remarcă și 

Monica Spiridon, „articolele par făcute special pentru a fi pronunțate” 

(Spiridon, 2003: 40). Oralitatea permite, în acest sens, ca mizele ironiei să 

rămînă ușor de recunoscut, inteligibile, chiar prin complexitatea 

strategiilor utilizate.  

Oralitatea eminesciană este însoțită, cel mai adesea, de un stil 

emfatic. De exemplu, în articolul Dar domnilor!... , din 1877, prezent 

doar în manuscrise, teatralizarea și disimularea nu sînt exprimate numai 

prin tonalitatea afectată (marcată de un șir întreg de exclamații), ci, mai 

ales, prin recursul la anumite clișee de limbaj: „Dar Domnilor, mi-e 
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rușine să fiu român! Dar ce fel de român![....] Naționalitatea trebuie să fie 

simțită cu inima, și nu vorbită numai cu gura. Ceea ce se simte și se 

respectă adînc, se pronunță arareori!” (Eminescu, 2018: 217). Redactat în 

anul în care poporul român își obține independența, ținta ironiei pare a fi 

tocmai emfaza, afectarea și falsitatea prin care conaționalii lui Eminescu 

își exprimau „românitatea”, profundul sentiment național(ist), 

supralicitînd stereotipii care nu mai erau valabile. Așa cum am arătat, 

momentul 1848 era depășit, atît ca tip de imaginar la care se recurge, cît 

și ca atitudine față de patrie. Eminescu ironizează, așadar, recurențele 

discursului naționalist pașoptist. Ideea că sentimentul patriotic este o 

expresie a „inimii” demonstrează tocmai saturația discursivă la care 

scriitorul este expus în preajma marelui eveniment al Independenței.  

O altă strategie de exprimare a ironiei, alături de mimarea stilului 

emfatic, este citarea din sursele „țintă”. Stilul livresc face ca discursul să 

fie extrem de transparent, cum se întîmplă, de exemplu, în Potcoave 

ortografice, unde ironia este îndreptată împotriva utilizării inadecvate a 

limbii române de către un organ publicistic: „ – Bravo Qurierul 

Bolgradului, iar politiqu, quomerquial, agriquol! Minte la el cît glas la 

pește” (Ibidem: 44). Așa cum remarcă Monica Spiridon, 

„refuncționalizată, arma retorică a adeversarului este întoarsă către el și 

transformată în bumerang” (Spiridon, 2003: 59). Astfel, ținta ironiei 

rămîne fără drept de apel, fiind atacată cu armele proprii. Alături de 

rescrierea pamfletară a discursului, stilul aforistic utilizat în final nu face 

decît să demonstreze cît de acută și de virulentă este ironia eminesciană, 

mai ales că nu recurge la un limbaj sentențios, ci rămîne într-un registru 

familiar, aproape popular, colocvial, accesibil publicului larg.  

Caricatura este, de altfel, o altă tehnică a discursului ironic 

eminescian, mai ales atunci cînd ținta o reprezintă personalitățile politice 

din tabăra adversă. Un exemplu concludent se găsește în articolul Roșii, 

începînd de la oratorii lor, unde, printre altele, Eminescu îl 

caricaturizează pe „dl. Grădișteanu, oratorul roșilor” (Eminescu, 2018: 

309), ca și pe cei de aceeași afinitatea politică cu acesta, fiind în postura 

de „oratori” incompetenți, din cauza faptului că interpretează într-un mod 

greșit cuvîntul „cinic”. După ce explică originea și filosofia din spatele 

conceptului, autorul articolului concluzionează numindu-l pe Petre 

Grădișteanu „Crăcănelul Parlamentului”, care, „pronunțînd cuvinte mari 

și avînd o fizionomie nenorocită [...] se umflă în mod artificial [...] cu 
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întortocheri de cuvinte, cu tertipuri și cusururi subțiri de advocat” 

(Ibidem: 312). Recursul la caricatură nu demonstrează doar radicalismul 

gazetarului, ci, așa cum arată Monica Spiridon, faptul că „familiarul este 

împins fără rețineri pînă în pînzele albe, iar resursele limbajului laic 

explorate metodic.”(Spiridon, 2003: 40). Ironia face posibilă, în acest 

sens, exploatarea tuturor registrelor de limbaj și de imaginar de care 

poetul dispune.  

Alături de „țintele” politice, și cele „literare” sînt pretexte ideale 

pentru exersarea „condeiului” de ironist. De exemplu, în articolul 

Literatura din Botoșani, publicat în „Curierul de Iași” la 12 ianuarie 

1877, Eminescu ironizează „pretențiile” literare ale unei publicații 

provinciale, cu accentul pe o anumită „figură literară” care scrie aici. 

Ironia umoristică rezultă din îmbinarea registrului literar cu cel 

„gastronomic”: „Acest calendar conține smîntîna (ca nu zicem crema) 

inteligenței literare din acel oraș, iar untul din acea smîntînă e neapărat dl. 

N. I. Angel” (Eminescu, 2018: 127). Pentru a-și susține demonstrația, 

ironistul recurge la citarea directă din „sursă”, însă comicul articolului 

survine tocmai din ingeniozitatea expresivă și din trecerea naturală dintr-

un registru într-altul. De altfel, după cum s-a putut vedea și în celelalte 

articole analizate, în întreaga publicistică eminesciană se regăsește 

tendința de a egaliza, de a anula orice ierarhie între diferitele tipuri de 

limbaj și de stil.  

Șarja ironică este adesea îndreptată și către discursul propriu-zis 

practicat de contemporanii lui Eminescu. În Cea mai slabă dintre 

apucăturile sofistice..., articol apărut în „Timpul” la 29 martie 1880, 

scriitorul afirmă că 

 „Dreptul de a înjura – dacă rezultă din ceva, cestiune asupra căreia 

nu insistăm – nu poate rezulta decît din dovada că adversarul e un mișel 

în ceea ce privește caracterul lui. Căci erorile sale de cugetare, lipsa sa de 

judecată, defectele minții dau cel mult dreptul la satiră și ironie, nu la 

înjurătură.” (Ibidem: 353-354) 

Prin urmare, gazetarul oferă și o definiție a propriului instrument de 

lucru: prin ironie se reacționează în mod adecvat la defectele minții care 

sînt constatate la „adversar”, însă tot prin ea, se demonstrează și 

diplomația discursivă a celui care o utilizează. Văzută ca alternativă la 

„înjurătură”, care nu este decît o formă brutală și vulgară de a răspunde și 
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de a amenda anumite „erori de cugetare”, ironia este și o formă de 

politețe (așa cum va fi definită din punct de vedere sociologic).  

Un alt aspect recurent al ironiilor eminesciene este și activarea unui 

imaginar religios, parabolic, cum se întîmplă și în articolul Ca un fel de 

refugiu... Monica Spiridon analizează două tipologii de discurs retoric, 

cel de la „tribună” și cel de la „amvon”, și observă cum, la Eminescu, cele 

două coexistă. În continuare, afirmă că „[s]emne ale elocinței de amvon 

există de timpuriu în publicistica lui Eminescu, putînd fi depistate, ca de 

obicei, în structuri compozite, coabitînd cu elementele profanului.” 

(Spiridon, 1994: 112). Eminescu doar mimează discursul de „predicator”; 

la el, parabolele nu mai au sens atemporal, cad din mit în istoria curentă, 

adică sînt direct ancorate în realitatea cotidiană. De exemplu, articolul 

Fiecare lucru poartă în sine însuși..., din manuscrise, debutează prim 

mimarea stilului biblic al aforismelor: „Fiecare lucru poartă în sine însuși 

măsura sa. De aceea e o caracteristică a omului inteligent și de bună-

credință...” (Eminescu, 2018: 219). Solemnitatea începutului nu e decît 

pretext pentru ironia prin care va ilustra o tipologie a „jurnalelor”. Le va 

împărți, mai departe,  în „4 specii”: „neinteligente, dar de bună-credință”, 

„inteligente, dar de rea-credință”, „neinteligente și de rea-credință” și, în 

fine, „inteligente și de bună-credință”, față de care gazetarul e mai 

degrabă reținut, pentru că „ne temem că aceste organe ar fi batjocorite” 

(Ibidem: 220). Astfel, de la stilul solemn, articolul continuă într-un stil 

satiric la adresa publicațiilor cotidiene, sfîrșind cu o ironie amară. Se trece 

foarte ușor de la un registru stilistic la altul, cu agilitate și naturalețe, 

pentru că, la Eminescu funcționează de fiecare dată și o conștiință 

„regizorală”, atentă la impactul discursului prin maximalizarea efectelor 

pe care acesta le-ar putea produce.  

Așadar, datorită multitudinii de forme pe care le ia în publicistica 

eminesciană, ironia nu poate fi redusă la o expresie a criticii 

conservatoare, întrucît este, mai degrabă, o soluție a minții pentru 

mîngîierea sufletului. Oricît de pregnantă ar fi nota ideologică ce însoțește 

articolele eminesciene, afectivitatea, emfaza, disimularea și chiar 

agresivitatea discursului trădează, simptomatic pentru romantici, aspirația 

nevindecată spre absolut. Atenția pentru construcția „scenică” a 

discursului ironic ne dezvăluie, în ultimă instanță, un Eminescu pe deplin 

conștient de faptul că el însuși nu e decît o „marionetă” pe scena lumii, 
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victimă tragică a mecanismului pe care îl satirizează, fără a-l putea 

schimba. 
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„As a kind of refuge” for the mind and heart: Irony in 

Eminescu's journalism  
 

Abstract  
The perception of irony changes with romanticism. Irony is 

interpreted both in an existential sense (as a vision of the world) and as a 

rhetorical strategy. Eminescu's journalistic discourse uses, in turn, irony, 

especially because this is a expression of the social and political context 

in which he lives: it’s the moment when the local press become 

independent and the Conservative Party is acutely showing his polemics 

over power. However, Eminescu's irony is not only a political weapon, but 

also a way of expressing his vision of the world. The aim of this paper is 

to question the relationship between the logical side and the axiological 

side of irony in Eminescu's journalism. At the same time, the paper aims 

to identify the main forms of irony from articles published in Timpul and 

its different stakes. 

Key-words: irony, Timpul, politics, logical side, axiological side. 
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Masterat II, Timişoara 

Autorul și textul: limitele receptării 

Scurtă introducere 

Dacă într-o primă instanță, Fragmentarium s-ar defini drept o suită 

de scurte texte, ce sînt eterogene, unitatea acestora este totuși prefigurată 

de faptul că redau coordonatele unei epoci dintr-o perspectivă subiectivă, 

dar cuprinzătoare. Definite printr-o dinamică mai degrabă centripetă și nu 

centrifugă, însemnările lui Eminescu sînt mostre de limbaj, pe de o parte, 

dar, pe de altă parte, făcînd referire la acestea, remarcăm că Eminescu 

identifică mecanismele prin care un spațiu socio-cultural se diferențiază 

de celălalt. Tocmai de aceea, scrierile despre Arte. Artă literară. Prozodie 

evidențiază un spirit critic și analitic avînd în vedere ideile pe care le 

expune în raport cu propriile experiențe culturale. Contează așadar a 

observa în ce măsură Eminescu transpune imagini despre o lume 

cunoscută sieși din felul în care relaționează cu aceasta. 

În acest sens, referindu-ne la însemnările grupate de către 

îngrijitorii ediției din seria Opere sub titlul generic Arte. Artă literară. 

Prozodie, observăm dintru început că pentru Eminescu fundamentarea 

unei identități nu este o acțiune singulară, ci este determinată de imaginea 

pe care alteritatea o reține și o expune, pentru ca în final să rezulte o 

imagine complexă în ceea ce privește imediata realitate și lumea 

proiectată de imaginarul artistic. Cele două variante reflectă, de fapt, 

structura polară a lumii și, implicit, evidențiază prezența unor identități 

culturale, colective ori personale complementare sau dihotomice, drept 

care instrumentele receptării sînt cele care conturează o perspectivă 

integratoare. 

Astfel, în lucrarea de față, vom analiza însemnările lui Eminescu a 

căror temă de convergență este identitatea. În acest context, am remarcat 

că discursul lui Eminescu subliniază o dialectică a diferenței, deoarece 

acesta își imaginează o relație de polaritate între identitatea personală și 

identitatea socială, între cea artistică și cea biografică, între identitatea 

națională și identitatea europeană. Mai mult decît atît, Eminescu 

semnalează că textul este liantul între lumile posibile, proiectate imaginar, 
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și imediata realitate. Tocmai de aceea, textul dobîndește o identitate 

primară în raport cu autorul acestuia, drept care contează ceea ce se 

conturează în planul ficțional și nu ceea ce vehiculează autorul în afara 

textului, întrucît „Literatura moderează strictețea ordinii, fără a nega, însă, 

ordinea propriu-zisă. Imaginația literară se aliază cu ființa umană, oferind 

o metodă de organizare a realității alternativă aceleiași realități, adică 

modurilor istorice de a raționaliza particularitățile.” (Nemoianu, 1997: 

128). 

De aceea, receptarea devine un factor important în procesul 

definirii acelei identități totalizatoare, care să reflecte pe deplin variațiile 

de creație, de expresie și de exprimare într-un cadru comun, apropiat ori 

îndepărtat, nesigur. Din acest punct de vedere, recuperarea, 

fundamentarea ori afirmarea unei identități este asociată autorului, 

textului și contextului, drept care vor rezulta tot atîtea variabile de 

interpretare a relației autor-text, iar limitele receptării pot fi determinate 

de răspunsul la următoarele interogații „Autonomie sau dependență? 

«Construim» sensul operei prin învestiție subiectivă, pe măsură ce o 

citim, sau «descoperim» sensul urmărind conștiincios instrucțiunile din 

text?” (Cornea, 2008: 122).   

Receptarea unui text va ține așadar de intenția cititorului, a 

autorului ori a operei după cum semnalează și Umberto Eco în Limitele 

interpretării. Cititorul este cel care reordonează universul ficțional 

construit de scriitor prin faptul că îl filtrează prin propria schemă de 

receptare. Chiar de la o primă lectură, cititorul este cel care pune în dialog 

propriile așteptări în raport cu intențiile operei. Matei Călinescu 

subliniază, în acest sens, că „Ceea ce dorește în mod normal cititorul nu 

este o închidere propriu-zisă, ci doar posibilitatea imaginară a unei 

închideri” (Călinescu, 2017: 56-57), astfel încît textul să constituie doar o 

lume alternativă, compensatorie, dar care să nu anuleze pe deplin legătura 

cu lumea reală. Din acest motiv, cititorul își construiește instrumentele 

care să îi permită revenirea din lumile generate de text.   

Raportîndu-ne la însemnările lui Eminescu, observăm că acesta 

semnalează faptul că limitele receptării sînt determinate de reacția 

cititorului în fața textului, iar depășirea acestor bariere de înțelegere se 

realizează în momentul în care intenția operei este identificată. De aceea, 

pentru acesta primează intenția operei, dublată ulterior de intenția 

cititorului. În acest sens, textul produce un sens pe care cititorul îl 
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identifică, îl acceptă, îl neagă ori îl transformă în funcție de propriile 

așteptări.  

Despre identitatea biografică și cea artistică 

Nu puține sînt astfel însemnările lui Eminescu care evidențiază 

necesitatea separării identității biografice de cea artistică, întrucît cele 

două nu trebuie să fie complementare. Pentru Eminescu, textul este cel 

care mitizează autorul, cel care îi fundamentează o identitate forte, pe 

cînd experiențele personale ale acestuia determină apariția unui proces al 

deconstrucției imaginii autorului și poate determina chiar punerea la 

îndoială a universului ficțional redat. În acest sens, este nevoie de o 

diferențiere a celor două forme identitare, pentru ca lumile construite prin 

discursul narativ, liric ori dramatic să nu își piardă autenticitatea. Astfel, 

notează Eminescu în [„Nu te arăta lor”] că „Depărtarea face a crede că 

autorul cutării sau cutării scrieri interesante trebuie să fie un om foarte 

deosebit” (Eminescu, 1993: 137), drept care observăm că textul este cel 

care metamorfozează biografia autorului, dînd naștere unei biografii 

aparte, dar care este dependentă de lumea ficțională a textului. În acest 

fel, opera depășește pragul literalității avînd în vedere că recunoașterea și 

validarea estetică ale textului nu sînt condiționate de cunoașterea 

biografiei autorului.  

Eminescu mai semnalează însă prin însemnările sale că autorul 

empiric, precum îl numește Eco, se depărtează de lumea imaginată și 

proiectată în text, ceea ce conduce înspre ceea ce Roland Barthes ori 

Maurice Blanchot afirmă că înseamnă moartea ori impersonalizarea 

autorului. Observăm așadar că Eminescu conștientizează că textul impune 

prezența unui autor-model, care diferă de cel empiric, drept care pentru 

Eminescu este important textul în sine, prin forța sa de expresie, și nu cel 

care a dat naștere textului. Rezultă astfel că textul primește o forță de 

acțiune și de reacțiune. Textul acționează asupra cititorului său prin 

lumile descrise, dar reacționează în raport cu autorul său, întrucît îi oferă 

un nou statut. Intervine așadar un raport de interdependență între text și 

autorul acestuia, iar acest fapt este subliniat de Eminescu în contextul în 

care discursul său se configurează pe o dialectică a diferenței. Din acest 

punct de vedere, „Un text e un artificiu ce tinde să-şi producă propriul său 

cititor-model. Cititorul empiric e cel care face o conjectură asupra tipului 

de cititor-model postulat de text. Ceea ce înseamnă că cititorul empiric e 

cel ce avansează conjecturi nu asupra intențiilor autorului empiric, ci 
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asupra acelora ale autorului-model. Autorul-model este cel care, ca 

strategie textuală, tinde să producă un anume cititor-model.” (Eco, 1996: 

37). 

Astfel, receptarea textului depășește adesea granițele acestuia, 

întrucît lumile configurate imaginar întorc, de fapt, privirea cititorului 

înspre cel care le-a imaginat. În acest context, sînt puse laolaltă două 

tipare identitare: pe de o parte, este identitatea biografică a autorului, cea 

definită printr-o summa a experiențelor personale, asociate unui 

eveniment reperabil în realitate, iar pe de altă parte, este identitatea pe 

care textul i-a împrumutat-o autorului, căci stilul scriiturii, lumile descrise 

și temele abordate impun o imagine a acestuia în raport cu textul. Pornind 

așadar de la întrebarea „De ce, cînd cineva (oricine ar fi) citește biografia 

unui geniu, cearcă a găsi , încifrează chiar trăsături ale individualității sale 

în acele trăsături ale unui bărbat însemnat?” (Eminescu, 1993: 137), 

Eminescu descrie o punere în dialog în ceea ce privește experiențele 

personale ale cititorului și cele ale autorului, cele prefigurate mai ales la 

nivelul textului, avînd în vedere că „Este același om care trăiește în toți, 

și naturi inferioare cred cumcă s-a plagiat unii pe alții, pe cînd poate nici 

nu s-au citit.” ([„Biografia unui geniu”] în ibidem).  

Din acest punct de vedere, același text ne va oferi o dublă raportare 

a lui Eminescu la text și autorul acestuia. Pe de o parte, textul prin 

autonomia sa susține identitatea biografică a autorului, întrucît receptarea 

textului face trimitere, implicit, la a observa cine este autorul acestuia. Pe 

de altă parte, însă, mitizarea unei biografii conduce la apariția epigonilor, 

drept care diada autor-text este supusă unui proces al deconstrucției în 

momentul în care „fiindcă oricine regăsește sîmburele individualității în 

cei mai mari, crede de datorie a reda comentarii și ramificațiunile 

individuale ale acelui sîmbure, de aicea apoi se nasc diferiții glosatori și 

esplicatori, cari de cari mai proști” ([„Biografia unui geniu”] în ibidem). 

În acest context, trebuie verificată autenticitatea scriiturii, iar textelor care 

imită un stil al scriiturii nu trebuie să le fie recunoscută vreo valoare 

estetică. De aceea, textul primește o identitate primară în momentul în 

care „textul e un obiect pe care interpretarea îl construieşte în tentativa 

circulară de a se valida pe sine în baza a ceea ce ea constituie.” (Eco, 

1996: 37). Identitatea biografică a unui autor este susținută astfel de 

identitatea artistică, avînd în vedere că lumile imaginate propun o variantă 
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a acestuia, îi construiesc un tipar textual, dar care este externalizat, 

înlocuind adesea golurile din biografia autorului empiric.  

 

Textul și contextul socio-cultural: limitele receptării 

Umberto Eco mai subliniază în studiul Limitele interpretării că 

receptarea unui text implică o suită de etape, dintre care prima se referă la 

ajunge la litera cuvîntului. Mai mult decît atît, Eco semnalează prezența a 

două tipuri de interpretare care derivă, în fapt, din felul în care ne 

raportăm la text, drept care „Interpretarea semantică sau semiozică este 

rezultatul procesului prin care destinatarul aflat în faţa manifestării lineare 

a textului, o umple cu semnificat.” (Ibidem: 32), iar „Interpretarea critică 

sau semiotică este, în schimb, aceea prin care se încearcă să se explice din 

ce rațiuni structurale textul poate produce alte interpretări semantice (sau 

altele alternative).” (Ibidem). În acest context, raportîndu-ne la discursul 

lui Eminescu despre producția literară a epocii sale ori la cel despre 

direcțiile artistice asumate de contemporanii săi, vom observa că acesta 

constată că limitele receptării și ale validării unei literaturi sînt 

reprezentate de ceea ce definește Umberto Eco ca fiind interpretarea 

critică. Astfel, vizibilitatea literaturii române este condiționată de faptul 

că formula de expresie nu este la fel de înnoitoare precum a altor 

literaturi, motiv pentru care „Ceea ce producem noi nu place pentru că e 

prea slab față de esperimentele de artă și literatură ce le avem în alte 

limbe – va să zică noi înșii sîntem prea slabi și prea neculți pentru de-a 

produce în calitate ceea ce produc străinii atît în calitate cît și-n cantitate.” 

([Producția noastră literară] în Eminescu, 1993: 39).  

De altfel, însemnarea citată anterior prezintă o coordonată a 

discursului despre literatura română în raport cu celelalte literaturi, căci 

raportarea în permanență la modelele străine și, mai ales, asumarea 

acestora ca formulă unică de expresie conduc înspre o închidere a 

literaturii. Tocmai de aceea, Eminescu sugerează cu precădere în 

[Cultura străină și literatura națională] că dreapta cugetare și moderația 

sînt mijloace prin care se poate depăși dependența de o cultură majoră, 

care impune modele. În acest context, e nevoie așadar de o repoziționare, 

de o chestionare a relației dintre literatura română și celelalte literaturi, 

pentru că discursul literar reflectă în timp modele comportamentale, 

identitare și chiar ideologice. Literatura surprinde dinamica epocii, fapt pe 

care îl semnalează Eminescu în momentul în care afirmă că „fiecare om 
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de la noi ce-a venit cu cultura străină se crede îndreptățit, ba chiar dator, 

de-a da lecțiuni poporului și de-a ști toate celea mai bine decît dînsul.” 

(Ibidem: 142) 

Mai mult decît atît, Eminescu remarcă o schimbare a formulei de 

expresie în ceea ce privește scriitorii moderni față cu înaintași, întrucît 

„Față cu cea mai mare parte din scriitorii noștri moderni ți se impune 

simțămîntul că ei nu sînt pentru public, nici publicul pentru ei, în fine ei 

nu sînt inele în lanțul continuității istorice a culturei noastre” ([Scriitorii 

moderni față cu înaintașii] în ibidem: 141). Astfel, în lipsa unei 

întoarceri a privirii înspre ceea ce au construit ceilalți, accentul cade pe 

valoarea instrinsecă a textului, cît și pe ideea de construire de noi direcții 

estetice. Tocmai de aceea, „Ideea cum vine, trebuie scrisă, căci, deși te 

sumeți a o ține minte, însă se-nvechește, se palifică în cap” ([Ideea cum 

vine, trebuie scrisă...] în ibidem: 140), dînd naștere unui discurs lipsit de 

forța de expresie necesară. 

Depășirea acestui prag este susținută astfel, pe de o parte, de 

formarea unui cititor care să recunoască imediat o nouă formulă de 

expresie. Pe de altă parte, scriitorul este cel care trebuie să se afle, în 

permanență, în căutarea autencității. De aceea, oamenii „învățați dar fără 

talent propriu, adică purtătorii științei moarte, mi-i închipuiesc ca o sală 

întunecată cu o ușă de intrare și cu una de ieșire” ([„Oameni învățați...”] 

în ibidem: 138), astfel încît „Ideile străine intră pe ușă, trec prin 

întunericul salei și iesă pe cealaltă, indiferente, singure și reci.” 

([„Oameni învățați...”] în ibidem). De aici derivă, în fapt, nesiguranța în 

ceea ce privește experimentul în plan literar, întrucît pentru o literatură 

tînără, detașarea de un model estetic se produce mai lent, context care 

susține o relație de dependență a marginii de centru. Totodată, pentru a se 

produce distanțarea de centru, este nevoie de o asumare conștientă a 

faptului că textul se caracterizează și prin „deschiderea unui spațiu în care 

subiectul care scrie nu încetează să dispară.” (Foucault, 2004: 38).  

De aceea, îndreptarea privirii înspre structura interioară a textului 

relevă că „Scriitorii cu adevărat mari excelează mai ales la acest capitol: 

sînt capabili de miracole cînd este vorba de detalii, de concentrarea 

atenției cititorului asupra unor mici, dar foarte vii scene de plan doi, de 

digresiuni ce conțin revelații surprinzătoare [...] totul în așa a măsură, 

încît cititorul uită, pe moment, de așteptările mai mari create de text, de 

anticipările sale nerăbdătoare, de nevoia de a afla ce se întîmplă mai 
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departe.” (Călinescu, 2017: 54-55). În acest context, textul trebuie să-și 

mențină autonomia estetică pentru a nu se ajunge la judecăți literare 

precum cea amintită chiar de Eminescu „Poeziile lirice slabe, baladele 

bune.” (Eminescu: 1993, 140).  

Concluzii 
Eminescu anticipează așadar prin însemnările sale discursul din 

ultimele două secole privind constituirea canonului literar, întrucît 

pornind de la o temă ce are un caracter general, identitatea, Mihai 

Eminescu identifică factorii ce vor sta la stabilirea unui canon: statul 

autorului, autenticitatea scriiturii, valoarea estetică, punerea într-un 

context național și internațional a textului. De asemenea, discursul său 

subliniază nevoia inițierii unui dialog cu celelalte literaturi în contextul în 

care metamorfozele formulelor de expresie sînt determinate de existența 

unui joc, ce implică mai întîi apropierea, iar mai apoi depărtarea de un 

model. 

Totodată, Eminescu subliniază că textul este cel care generează o 

identitate secundară autorului, întrucît ceea ce furnizează textul despre 

autorul său nu coincide cu biografia acestuia, motiv pentru care sînt puse 

în opoziție două perspective: una care construiește o imagine a autorului 

din ceea ce textul evidențiază și una care coboară în imediata realitate 

pentru a reconstrui traseul existențial al unui autor. În acest context, 

receptarea înseamnă a observa și a pune textul într-un context, întrucît 

structura materială a acestuia este dublată de structura sa simbolică
1
. 

Mai mult decît atît, considerînd că „Seducția identității e seducția 

întregului.” (Wieseltier, 1997: 59), vedem că Eminescu interoghează 

acele comportamente care dezvoltă o relație de polaritate identitară 

tocmai pentru a identifica factorii care contribuie la redarea întregului. 

Astfel, raportîndu-se la dinamica literară, constată că discursul despre 

autor, text și poziționarea acestora într-un context prezintă, în fapt, 

coordonatele unei societăți. Receptarea întregului se realizează, după cum 

nuanțează Eminescu, în însemnările sale, prin apropierea de particular, 

prin definirea elementelor în parte. Analizînd relația autor-text-cititor, 

                                                 
1
 Vezi Paul Cornea, Delimitări și ipoteze: comunicări și eseuri de teorie literară și 

studii culturale. 
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Eminescu propune astfel instrumente de receptare atît a unei lumi 

ficționale, cît și a celei reale.  
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The author and its texts: limits of reception  
 

Abstract  
In this paper, we will analyze Eminescu's notes, whose theme of 

convergence is the identity. In this context, I noted that Eminescu's speech 

emphasizes a dialectics of difference, because he imagines a relationship 

of polarity between personal and social identity, between artistic and 

biographical identity, between national identity and European identity. 

Moreover, Eminescu points out that the text is the link between the 

possible, imaginary projected worlds, and the immediate reality. That is 

why the text acquires a primary identity in relation to its author, therefore 

what matters is being shaped in the fictional plane and not what the 

author conveys outside the text. 

Eminescu anticipates through his notes the discourse of the last two 

centuries on the constitution of the literary canon. Mihai Eminescu 

identifies the factors that will stand to establish a canon: the author's 

state, the authenticity of the writing, the aesthetic value, the  text 

description in a national and international context. 

 

Key-words: Eminescu`s notes, the author`s myth, discourse, 

identity, fictional worlds. 

 

 

 

 



 

SMĂRĂNDIȚA-ELENA VASILACHI 

Anul III, Iași 

Eminescu, orator politic 

Argument 

În lucrarea de față îmi propun să reconstitui profilul oratoric al lui 

Mihai Eminescu, menționînd că titlul ales nu ar trebui să dispună de o 

interpretare ad litteram, ci, mai degrabă, el este menit să suscite conștiința 

interlocutorului: Cum ar fi fost Eminescu în postura de orator politic? În 

ce măsură s-ar fi individualizat  ca orator în comparație cu oamenii 

vremii sale? Ca atare, în interpretarea pe care o propun, oratorul va fi 

creat și evocat de textele sale și nu invers – ceea ce va produce, în 

termenii lui Carl Gustav Jung, o individuație prin activarea discursului ca 

etapă în procesul de ajungere la sine (Jung, 2007: 250). Precizez că, în 

elaborarea acestei lucrări, am pornit de la sugestiile propuse de Ilina 

Gregori în studiul Știm noi cine a fost Eminescu?, în care autoarea 

utilizează conceptul de onirobiografie pentru a reconstitui biografia 

poetului din perioada berlineză, avînd drept criteriu unic memoria spațială 

și culturală a locurilor în care a stat Eminescu în perioada respectivă 

(Gregori, 2008). 

 

Eminescu – gazetar & poet 

Cea mai mare parte a exegeților care s-au ocupat de opera 

eminesciană privită în ansamblul său de formule și prospecte diverse, au 

constat că între Eminescu – poetul și Eminescu – gazetarul nu poate fi 

vorba de o incompatibilitate la nivel identitar, dar mai ales la nivel 

afectiv. Perpessicius, de pildă, vorbește, în 1972, despre existența unitară 

a poetului: „Cîtă prezență artistică și ideologică este în articolul său de 

ziar ca și în poema cea mai hieratică.” Șerban Cioculescu combate, de 

asemenea, împărțirea dicotomică a uvrajului eminescian, susținînd că 

literatura sa publicistică este, în fapt, o modalitate prin care ni se relevă 

geniul poetului. Alăturîndu-se paradigmei ideatice a criticilor menționați 

anterior,  Al. Oprea este de părere că ipostaza gazetărească a poetului 

poate fi considerată drept rezultatul ecuației dintre „o inimă foarte caldă și 

o minte foarte rece” (Oprea, 1983: 145). Dacă în intimitatea aceluiași 
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depozit mentalitar pot coexista afirmații precum: „Naționalitatea trebuie 

să fie simțită cu inima și nu vorbită numai cu gura și Dragostea pentru o 

idee nu trebuie să încețoșeze luminile rațiunii”, atunci se poate observa că 

nu există contradicție între efervescența de tip romantic și rigoarea clasică 

(Eminescu, 1970: 23). 

În ceea ce privește gîndirea politică a lui Eminescu, G. Ibrăileanu 

identifică trei faze ale acesteia prin raportare la adeziunea poetului la 

perspectivele doctrinare ale „Junimii”, dintre care doar a doua este de 

factură junimistă: „În faza a doua, care începe cu stabilirea lui Eminescu 

la Iași și intrarea sa în Junimea [...] nu mai are nici o poziție independentă 

față de cele două partide, se ridică cu putere împotriva „franțuziților” 

(liberalilor) și începe să facă teoria păturii grecești suprapuse în Muntenia 

(liberalii), rasă străina, de baltă” (Ibrăileanu, 2009: 157). Această 

schimbare este interesantă și din punctul de vedere al atitudinii tranzitorii 

a poetului. Dacă în etapa inițială, predomină o „juvenilitate a 

sentimentelor” (Ibidem: 156), în a doua etapă, modalitatea de manifestare 

a poetului este cu mult mai incisivă, el ia condeiul „ca să atace” (Ibidem: 

146). A treia fază a gîndirii politice se conturează odată cu intrarea în 

redacția ziarului  „Timpul”, în 1877, fapt care a implicat înregimentarea 

sa în partidul conservator. Între 1877 și 1883, Eminescu dă dovadă de o 

augmentată vervă polemică, degajînd o expresie „spumegătoare și 

vitriolantă” (Oprea, 1983: 130). 

 

Oratoria ocazională 

Acestor trepte de evoluție în paradigma gîndirii politice a lui 

Eminescu le lipsește însă une mise en scène, în sensul strict literal al 

sintagmei. Cu alte cuvinte, nu știm ce ecouri ar fi lăsat ziaristica 

eminesciană asupra conștiinței posterității dacă aceasta primea și botezul 

oralității, nu doar pe cel al scripturalului. Astfel, putem spune că, așa cum 

P. P. Carp a fost un „scriitor ocazional”, în termenii lui E. Lovinescu din 

lucrarea Antologia scriitorilor ocazionali, și Eminescu a fost un orator 

ocazional. Ceea ce vrea să spună Lovinescu referitor la P. P. Carp este că 

acesta ar fi avut toate datele necesare să devină un scriitor de mare 

vocație, dacă nu ar fi acordat atît de multă atenție politicii. Scriitorii 

ocazionali au practicat literatura, în genere, din inerția unui hobby, ca 

activitate secundă a vieții lor, deducînd, astfel, că și oratorul ocazional își 
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exercită rareori menirea, acesta fiind și cazul lui Eminescu care practică, 

am spune, o oratorie de sertar. 

Unul dintre puținele texte care au fost verbalizate în cadrul 

„Junimii” sub forma unei prelecțiuni și din care se poate extrage seva 

tiparului oratoric eminescian, este Influența austriacă asupra românilor 

din Principate, articol publicat, ulterior, în „Convorbiri literare”, în 1876. 

G. Ibrăileanu notează că acest act discursiv cumulează principiile 

definitorii ale gazetarului din faza a doua a gîndirii sale politice, etapă 

aferentă juxtapunerii junimiste.  

 

Resorturi retorice & paradigma ideatică 

Textul menționat este extrem de valoros din perspectiva 

zăcămîntului de mijloace retorice la care apelează Eminescu pentru a 

activa ceea ce în oratorie se numește funcția de persuasiune. De altfel, 

Monica Spiridon are în vedere această intenționalitate a gazetarului care 

„Nu vrea doar să-și delecteze sau să-și convingă, ci și să-și miște 

auditoriul într-o direcție anume” (Spiridon, 2003: 184). Realizează, astfel, 

ceea ce Constantin Sălăvăstru denumea ca fiind dimensiunea esențială a 

relației discursive oratorice și anume, orientarea către celălalt, toate 

eforturile oratoriei concentrîndu-se, de fapt, asupra impresionării 

alterității, a celuilalt (Sălăvăstru, 2010: 28). Cum face Eminescu acest 

lucru? Cum ajunge oratorul la sufletul publicului epocii? Răspunsul este 

cît se poate de transparent: prin adaptarea discursului la specificul 

auditoriului. Se pare că acest criteriu a stat la baza cronologiei realizate de 

T. Maiorescu în articolul „Oratori, retori și limbuți” din 1902. Potrivit 

opiniei lui Maiorescu, există trei intervale temporale în marginea cărora 

se poate vorbi, din propria experiență a poporului român, despre arta 

oratorică: 1866-1884, 1844-1899, 1899 și pînă în climatul cultural al lui 

Maiorescu. 

 Conform acestei taxinomii, discursul Influența austriacă asupra 

românilor din Principate, asupra căruia ne vom opri și pe care l-am ales 

drept mostră de exercițiu retoric, se încadrează în primul interval în care 

se bucură de succes oratorii care „vorbesc mai lung, mai sonor, de 

omnibus rebus și cu cea mai felurită și înflorită frazeologie” (Maiorescu, 

1967: 395). 

Revenind asupra textului în discuție, el reprezintă un important 

document programatic, conturînd profilul politic al lui Eminescu. Dacă 
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Maiorescu și, în genere, junimiștii își limitau aportul critic la domeniul 

cultural și la cel al instituțiilor politice, Eminescu depășește acest cadru, 

interesîndu-se în special de viața țăranului, „producătorul absolut” 

(Vatamaniuc, 1985: 150). Exploatarea țăranului este prezentată, într-un 

fragment de o mare forță aforistică, și în articolul Influența austriacă 

asupra românilor din Principate: „Cum am  tratat noi pe acești țărani? 

Am clădit un aparat greoi și netrebnic pe spatele sale […] Dantela de  

Bruxelles, galonul de pe chipiul generalului, condeiul de fier cu care 

scriem, toate ne vin în schimbul grîului nostru și acest grîu îl produce 

numai țăranul. […] Țăranul nostru e același  ca și înainte de cincizeci de 

ani, dar sarcina ce o poartă e înzecită. El poartă în spatele lui: cîteva mii 

de proprietari, mii de amploiați, sute de mii de evrei.” Cu alte cuvinte, 

maladia socială provine din înmulțirea claselor consumatoare și scăderea 

claselor producătoare. Dispunerea argumentelor din perspectiva unui 

balansoar istoric conferă textului dinamism, avînd un puternic impact 

retoric prin tocmai uzitarea analepsei ca răspuns la scenariul hic et nunc: 

„Pe atunci țăranul nostru creștea mai cu samă vite, era păstor. Această 

muncă ușoară se potrivea cu regimul aspru, cu posturile sale lungi, cu 

traiul său simplu. Azi muncește toată vara ca să-și plătească dările, 

trăiește mult mai rău decît atunci și se stinge.” Astfel, congruenței din 

trecut i se opune nepotrivirea din prezent. Apelul la istorie mai poate avea 

însă și o altă interpretare, pe lîngă cea a istoriei văzute drept mecanism 

care pune în funcțiune „vasele comunicante” (Stanomir, 2000: 175), 

trecutul și prezentul, și anume formația scriitorului care își pune amprenta 

asupra recurenței parantezelor istorice, evidențiind un anumit ethos al 

romanticului în viziunea căruia istoria reprezintă domeniul tuturor 

posibilităților de combinare a fabulației cu exactitatea faptică: „În ce 

constă deci puterea Austriei, căreia îi  lipsește inăuntru său unitatea 

voinței? [...] În privința aceasta, vom trebui să consultăm istoria.” 

Acest complex ideatic este expus printr-o amplă narativizare 

specifică stilului gazetăresc eminescian, dar care nu exclude caracterul 

informativ al discursului, particularitate care trimite către următoarea 

constatare: „Între cele două înclinații extreme – informarea precisă și 

tentația de a o prelucra epic – nu există în publicistica lui Eminescu nici o 

contradicție” (Spiridon, 2003: 142). Rama narativă este completată de o 

bogată achiziție paremiologică: „Toată lumea să piară, numai Manea să 

trăiască”, precum și de înclinația către o ușoară zeflemea: „Românul care 
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mînca limbi de privighetoare se putea hrăni și cu pîne”, particularități 

care conferă savoare lexicală discursului. Acesta din urmă este interesant 

de analizat și din perspectiva figurilor retorice uzitate, mai ales dacă avem 

în vedere ponderea de oralitate a textului pe care îl discutăm. Repetiția, 

una dintre figurile retorice percutante, se realizează prin recurența 

dictonului latinesc bellum omnium contra omnes, acesta devenind un soi 

de point d’ancrage al discursului, un artificiu retoric menit să dirijeze și 

să păstreze atenția auditoriului pe durata comunicării. Această maximă 

este folosită de Thomas Hobbes atunci cînd vorbește despre existența 

umană ca fiind războiul tuturor contra tuturor, stare caracteristică 

omenirii din timpurile primitive, datorată lipsei unei autorități comune 

care să îi coaguleze pe toți la nivel social. Se pare că și Eminescu 

deplînge primitivismul unei societăți în care „om pe om se esploatează, 

om pe om se nimicește.” O altă figură retorică prezentă în text este 

gradația, grație căreia cuvintele sînt dispuse, astfel „încît prezintă faptele 

într-o ordine crescătoare care să asigure un impact deosebit la nivelul 

auditoriului” (Sălăvăstru, 2010: 391): „Velnița consuma prisosul și da 

hrană vitelor. Velnița producea rachiu, rachiul trebuia consumat și era 

mult. S-au făcut multe crîșme. Pentru acestea trebuiau crîșmari.” Astfel, 

ambele figuri retorice, repetiția, respectiv gradația, ornamentează 

expunerea, îi conferă sau, mai degrabă, scot la iveală avatarul oratoric al 

discursului. 

 

Dincolo de ancadramentele oratoriei clasice 

Eminescu, din tendința autoreflexivă manifestată printr-un control 

absolut al lexemelor, își comentează sistemul argumentării: „E greu a 

expune o idee fundamentală cu ramificațiile ei, așa încît să dea un tablou  

unitar. Ideea există toată implicită în cap, dar spre a o expune ne servim 

de cuvinte, de șiruri ce au un început, au un sfîrșit. De aceea voi ilustra 

prin fapte aceste teorii.” Caracterul probant al discursului se relevă din 

ultima parte a citatului, la care putem adăuga și următoarea afirmație 

cuprinsă în același articol: „Și aceasta nu e o veste de senzație – ci 

adevărul”, în care promisiunea veridicității este bine conturată și 

prezentată în fața audienței ca un datum ce nu putea fi altfel decît 

adevărat. 

Ni-l închipuim pe Eminescu, în plen, vorbind înflăcărat și cu gesturi 

ample, cînd, deodată, de la înălțimea teoriilor asupra istoriei, coboară 
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aproape de înțelegerea oamenilor, recurgînd la comparația dintre 

dezvoltarea popoarelor și cristalizarea roiului de albine în jurul unei 

mătci, ceea ce sugerează faptul că Eminescu e un orator popular, cu un 

lexic flexbil, adaptabil și extrem de variat, generînd o altă caracteristică a 

prozei jurnalistice și anume, traducerea empirică a noțiunilor abstracte. 

Prin raportare la „guvernămîntul” albinelor, autorul articolului sugerează 

faptul că popoarele au nevoie de un epicentru stabil, „împrejurul căruia să 

se cristalizeze lucrarea lor comună, statul”, așa cum roiul are nevoie de o 

matcă pentru a exista (Oprea, 1983: 150). Miza didactică poate concura 

nestingherită cu verdictul categoric, virulent și tocmai în această atracție a 

contrariilor constă unicitatea formulei gazetărești eminesciene, în 

calitatea sa de a fi „polimorfă”, trădînd, la orice nivel al textului, „norma 

unică a absenței oricărei norme” (Spiridon, 2003: 142). 

Ce fel de discurs ar fi avut Eminescu, ținînd cont de toate 

actualizările textului analizat anterior? Ce fel de orator ar fi solicitat o 

astfel de expunere verbală? Cel mai probabil, un discurs care nu ține cont 

de vreun ancadrament în genurile stabilite de Aristotel (deliberativ, 

judiciar, demonstrativ), ci migrează, mai degrabă, înspre viziunea lui 

Michel Meyer conform căreia distincția dintre cele trei genuri nu este 

întocmai rigidă, existînd un soi de confluență între ele (Meyer, 1993). Din 

perspectiva criteriului de timp, textul lui Eminescu are o puternică 

amprentă deliberativă, ceea ce înseamnă că oratorul oferă sfaturi cu 

privire la oportunitatea sau  inoportunitatea desfășurării unei acțiuni 

viitoare: „Vecinătatea Austriei e omorîtoare pentru noi dacă nu ne vom 

trezi de cu vreme și nu vom arunca la naiba toți perceptorii, 

subperceptorii, sub-sub-perceptorii, dacă nu vom descărca pe țăran și nu-i 

vom asigura o dezvoltare liniștită, dacă nu ne vom hotărî să nu purtăm 

nici un product străin pe noi.” De asemenea, intenția epidictică se resimte 

în următorul pasaj din Influența austriacă asupra românilor din 

Principate: „Ne mai rămîne o singură clasă pozitivă, pe al cărui spate 

trăim cu toții – țăranul român – . Să vedem acuma cum ne silim din 

răsputeri de a o nimici și pe aceasta cum am nimicit pe celelalte și, 

împreună cu ea, statul și națiunea.” Discursul judiciar, a cărui miză este 

„să facă o evaluare cu privire la faptele care s-au săvîrșit deja pînă în 

momentul discursului și care și-au produs consecințele (favorabile sau 

nefavorabile) asupra celorlalți” (Sălăvăstru, 2010: 138), aduce în fața 

auditoriului argumente de mare rezonanță asupra conștiinței acestuia: 
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„Prin această grămădire la porțile privilegiilor și ale slujbelor rămîn 

goluri economice pe care le umple un element străin – evreii –. Unde 

bacalul boierit și-au închis dugheana, și-au deschis-o evreul, unde fiul 

blănarului s-au făcut cinovnic, blănarul evreu și-au deschis dugheană 

[...].” Astfel, putem observa caracterul mozaical al discursului 

eminescian, adevărată demonstrație oratorică, declamînd versatilitatea 

registrelor pe care poetul le îmbină în cele mai surprinzătoare formule 

retorice. 

 

Scrisul – modus vivendi 

Oratorul unei astfel de prelegeri este unul de factură romantică, 

lirică, de un pathos pașoptist, pentru care discursul reprezintă un adevărat 

spectacol al cuvintelor potrivite care captează „toată savoarea oralității” 

prin aceea că arta oratorică eminesciană devoalează un „titanism 

conversativ”, care imprimă un tonus dinamic expozeurilor verbale ale lui 

Eminescu (Oprea, 1983: 125). Totuși, modul prin care Eminescu și-a 

manifestat existența a fost scrisul, pe terenul căruia se putea manifesta în 

voie, nu oratoria care, de cele mai multe ori, îi provoca o stare de 

neliniște: „Eminescu apăru sfios, rătăcit […] vocea lui era deodată slabă, 

nesigură, leneșă” (Cioabă, 2014: 201). Ioan Slavici vorbește, de 

asemenea, despre nevoia de interiorizare a poetului care prefera „să 

citească-n tihnă și nu se prea ducea la bibliotecile publice”, pentru că 

intimitatea îi permitea desfășurarea în voie a relațiilor pe care le avea cu 

propria artă: „cînd scria, se plimba, declama, bătea cu pumnul în masă, 

era oarecum în harță cu lumea la care se adresa” (Ibidem: 177). Scrisul, 

acest modus vivendi al lui Eminescu, se manifesta adesea sub imperativul 

obsedant al găsirii cuvintelor care să fuzioneze perfect. Densitatea 

cuvintelor din textele eminesciene este observată și de Ioana Bot care 

vorbește despre materialitatea lor discursivă, observînd „corporalitatea” 

dominantă în poezia lui Eminescu, care nu este doar cea a femeii iubite, ci 

și a textului, a discursului, subiectul liric denunțînd „scenariul general al 

luptei cu limbajul” (Bot, 2012: 150). Slavici își aduce aminte cum 

Eminescu rupea zeci de foi pînă era cu adevărat mulțumit de textul său, 

cum, înainte de a pune articolele pe hîrtie, poetul le recitea cu glas tare, 

exercițiu oral care este, însă, aservit perfectibilității scriptice. 

Cuvîntul eminescian avea un impact atît de puternic în epocă, încît 

genera chiar și sentimentul de admirație al celor mai aprigi adversari ai 
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poetului. De pildă, C. A. Rosetti, relatează I. Negruzzi, victima 

pamfletului din partea a II-a a Scrisorii a III-a, este de părere că 

Eminescu are cel mai bun condei jurnalistic în România (Negruzzi, 1970: 

226-227). 

 

Of course, poetry can be rhetorical in the true sense of the word: 

it can aim to action or attitude change. (George Kennedy – The Art of 

Rhetoric in the Roman World) 

Pamfletul din partea a II-a a Scrisorii a III-a l-ar încadra pe 

Eminescu în ceea ce Cicero denumește categoria oratorilor „asianici” în 

dialogul dintre Brutus și Atticus din De claris oratoribus. Excesul de 

pathos redat printr-un verbiaj savuros, îngroșat de cuvinte tăioase, 

vizionare, N. Iorga asemănîndu-l unui „vechi profet al Iudeii”, sugerează 

preferința pentru imprecațiile violente în detrimentul eufemizării, al 

ironiei voalate: „Și apoi în Sfatul țării se adun să se admire/ Bulgăroi cu 

ceafa groasă, grecotei cu nas subțire‖. Eminescu – oratorul, de la 

înălțimea forului epocii, ar fi reprodus același efect asupra publicului, 

precum Cicero în discursurile din Senat în care denunță conjurația lui 

Catilina, ancorînd oralitatea în puterea sacerdotală a cuvîntului. În acest 

context trebuie menționată distincția dintre vorbirea frumoasă și vorbirea 

adevărată, realizată de Platon (Platon, 2011). Filosoful constată că există 

o diferență majoră între cele două, diferență care constă în funcția 

manipulatorie a artei oratorice. Cu alte cuvinte, ceea ce este adevărat nu 

este totdeauna frumos, iar convingerea se obține nu prin enunțarea 

opiniilor care sînt, în realitate, adevărate sau frumoase, ci prin enunțarea 

celor care sînt considerate astfel. Opțiunea lui Eminescu pentru jocul cu 

cărțile pe față în detrimentul edulcorării propriilor considerații, denotă un 

orator onest, care alege să expună realitatea faptelor cu instrumentele 

lexicale cele mai acide și tăioase. 

 

Carismă & je ne sais quoi – Titu Maiorescu 

Arta oratorică, pentru a se manifesta în toată splendoarea sa, are 

nevoie, în accepțiunea noastră, pe lîngă organizarea eficientă a 

argumentelor, dispunerea acestora într-un înveliș estetic prin utilizarea 

diferitelor figuri retorice și de acel je ne sais quoi, de cele mai multe ori 

înnăscut și care aparține în totalitate oratorului. Talent, geniu oratoric sau 

„carismă”, în termenii lui Sorin Adam, în acest cîmp semantic gravitează 
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sfera paradigmatică a je ne sais quoi-ului (Matei, 2004: 15-16). Autorul 

menționat anterior, Sorin Adam, consideră că, în funcție de ceea ce el 

numește carismă, există două tipuri de membri în cadrul „grupurilor de 

prestigiu”, cum poate fi Junimea, de altfel: „aleșii” și „suporterii”. Din 

prima categorie face parte, indubitabil, Titu Maiorescu, oratatorul suprem 

al „Junimii”, care s-a impus pe scena politică datorită discursurilor 

ireproșabile sub raport formal și oratoric. Spre deosebire de Eminescu, 

discursurile lui Maiorescu „nu se pierdeau în improvizații și digresiuni, ci 

constituiau un bloc organic, cu un început, cu o compoziție constructivă” 

(Lovinescu, 1972: 597). Așa cum pentru Eminescu modul de a exista în 

lume era scrisul, pentru Maiorescu, „vorba era elementul lui natural, 

spațiul vital al existenței lui, de unde pasiunea de a conferenția” (Ibidem: 

598). Contrar lui Eminescu, discursurile sale au convins, însă nu au avut 

intenția de a mișca publicul. Tonul înalt, academic, unitar trezea o emoție 

intelectuală, deoarece „vorba nu-i țîșnea din inima lucrurilor” (Ibidem).  

Toate aceste particularități ale discursului maiorescian se datorează 

naturii clasice care stă la baza armoniei dintre formula psihologică a lui 

Maiorescu și cea a artei clasice. El a întruchipat ceea ce clasicismul 

francez vedea în idealul unui honnête homme: echilibrul, lipsa excesului, 

vizînd o proiectare a omului cartezian. Delavrancea consideră că 

Maiorescu este „părintele bunului-simț al literaturii românești, un titan al 

cuvîntului” (Popescu-Sireteanu, 1973: 9). 

Un exemplu de „argumentare plină” (Goia, 1985: 66), care curge 

extrem de natural, ca dintr-un caier, este discursul rostit în Cameră la 21 

ianuarie 1876, în calitate de ministru al Instrucțiunii Publice. Oratorul 

enumeră o serie de argumente pentru a justifica proiectul de reformare a 

învățămîntului, avînd în vedere apariția unei clase de mijloc. Finalul 

discursului impresionează prin forța de persuasiune obținută prin stilul 

logicii maioresciene, dar redată printr-o metaforă rafinată, menită să 

limpezească, nu să ambiguizeze ideile vehiculate în discurs: „Am închis 

poporul într-o ladă întunecată, l-am lăsat fără lumina instrucțiunii și nu i-

am deschis decît o fereastră care ne convenea nouă, și acea fereastră au 

fost școlile latinești și grecești.”  

 

Apolinic vs dionisiac oratoric 

Elocința parlamentară a lui Maiorescu a reușit să se impună și 

dincolo de bariera timpului, poate cel mai riguros mecanism de filtrare a 
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valorilor, demonstrațiile sale oratorice căpătînd valoare axiomatică, 

deoarece ele au la bază „izvoarele spirituale fără moarte ale logicii” 

(Lovinescu, 1972: 608). Se pare că apolinicul cu rezonanțe clasicizante 

rămîne mai bine întipărit în conștiința vremii decît dionisiacul romantic, 

chiar și la nivelul manifestărilor oratorice. 

Evocarea lui T. Maiorescu a venit în sprijinul unei comparații al 

cărei scop este să ilustreze două tipare de oratori diferiți sub raportul 

structurii intime a fiecăruia. Un romantic nu ar fi putut avea decît un 

discurs fastuos, exuberant, dramatic, în timp ce clasicul nu s-ar fi abătut 

niciodată de la canonul rigorii și al organicității discursului. Societatea 

românească a avut nevoie de ambele modalități de exprimare: una care să 

miște și alta care să fixeze tipare ale gîndirii: „Aux écrivains est reconnu 

un rôle important dans la formation des goûts, de la langue, des idées”
1
 

(Thiesse, 2019: 29). 

 

Concluzii 

La începutul lucrării noastre am pornit de la interpretarea Ilinei 

Gregori în ceea ce privește onirobiografia eminesciană, anunțînd faptul 

că vom încerca să adoptăm particula oniro și în cadrul potențialului 

oratoric pe care îl manifestă literatura gazetărească a lui Eminescu.  

Am analizat resursele retorice ale articolului Influența austriacă 

asupra românilor din Principate, precum și preferința pentru exprimarea 

directă, fără ocolișuri din partea a II-a a Scrisorii a III-a, un pamflet care 

conturează profilul de orator asianic, cu ample ancorări romantice, de un 

militantism pașoptist, aflat la antipodul discursului lui Maiorescu, un 

orator pur-sînge, de factură clasică. Tiparele intime se reflectă asupra 

modului de exprimare, dimensiunea dedans, manifestîndu-se en dehors. 

Predispoziția oralității pe care textele eminesciene puse în discuție o 

dezvoltă, ne plasează în orizontul lui cum ar fi fost dacă...? Perspectiva 

optativului-condițional perfect face tranziția, rămînînd totuși la nivel de 

posibilitate în trecut, între Eminescu – scriptor și Eminescu – orator, 

fluidizînd granițele între cele două platforme de manifestare a spiritului. 

Dacă onirobiografia Ilinei Gregori este grefată sub egida unui genius loci, 

                                                 
1
 Trad. mea: Scriitorilor le este recunoscut un rol important în formarea gusturilor, a 

limbii, a ideilor. 
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oniroretorica pe care am încercat să o constituim stă sub semnul unui 

genius dicere, adică textele scrise se află sub patronajul oralității. 

Concluzionăm că Eminescu ilustrează un tip discursiv ce îmbină 

tiparele oratoriei romantice, marcate de patos și aspirații enciclopedice, cu 

cele ale oratoriei clasice, de factură junimistă, autorul Luceafărului 

îmbinînd și în opera sa literară atît o creativitate expansivă, de tip genuin, 

cît și una marcată de o extremă exigență formală, de tip mallarméan, de 

unde senzația de polimorfism pe care o generează textele publicistice.  
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Eminescu, political orator  
 

Abstract  
This work’s aim is to demonstrate that Mihai Eminescu, one of the 

most representatives figures of Romanian culture, was not only a poet, 

but also  an endowed publicist whose articles were full of virulence and 

polemic spirit. The interesting fact is that, starting from the structure of 

his article Influența austriacă asupra românilor din Principate, one can 

deduct and feel what kind of orator would have been Mihai Eminescu, a 

romantic soul and still akin to the 1848’s revolutionary pulse, but also on 

the border with the classical side by the sense of belonging to ‖Junimea‖. 

The comparison with Titu Maiorescu was meant to show two different 

personalities who are associated with two forms of existence: the writing 

and the speaking. If Ilina Gregori wrote an onirobiography, we tried to 

figure out an onirorhetorical perspective on Eminescu’s political article. 

Observing how many rhetorical sources his writing has, the political 

orator could have been a very influential voice of his time. 

Key-words: orator, politics, rhetoric, romantic, polemic. 


