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PROF. DR. IOANA BOT 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

 

Un poet pentru secolul XXI: Mihai Eminescu 

 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor 

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”
1
 

 

Nu ştiu dacă „Eminescu – poet naţional” a devenit, astăzi, un 

brand (cum e la modă să se spună...); am asistat la punerea în circulaţie, 

în ultimele decenii, a ciocolatei cu portretul lui şi a sărăţelelor cu statuia 

lui, care însă n-au rezistat pe piaţă. Am urmărit discuţiile despre 

„necesarele” lui 1. sanctificare de către Biserica Ortodoxă Română, 2. 

scoatere din manuale şi din canonul literar, 3. re-brand-uire al imaginii 

sale, pentru a fi dusă în Europa de România recent-aderentă la U.E., 4. re-

introducere în manuale etc. Nu despre aceste subiecte va fi vorba aici, 

acum; despre unele dintre ele am discutat cu alte ocazii. În toate aceste 

circumstanţe (şi în altele asemenea lor) ceea ce s-a întîmplat a fost o 

împroprietărire a altora – deopotrivă, păstrători ai cultului „poetului 

naţional” sau demitizanţi pasionaţi, îndeplinind cu toţii aceleaşi gesturi 

doar că „de semn contrar” – asupra lui „Eminescu”. Aşa cum clamau 

poeţii realismului socialist, cînd îi „corectau” revoluţionar viziunile prea 

pesimiste, Eminescu este al nostru (sîntem contemporani cu el, e partea 

cea mai bună din noi etc., etc.). O spunem mai mereu cu grăbire, 

întotdeauna fericiţi de aşa reificare liniştitoare prin asocierea noastră 

implicită cu figura „poetului naţional”, pe care o dorim, în consecinţă, 

dăinuind în eternitate. 

În contrapartidă la acele subiecte legate de numele lui Eminescu, 

încerc să formulez o întrebare care nu se referă la valoarea identitar-

                                                 
1
 Conferința reprezintă o variantă redusă a capitolului Un poet pentru secolul XXI din 

volumul subsemnatei, Eminescu explicat fratelui meu (București, Editura Art, 2012), a 

cărui lansare a avut loc cu ocazia acestei ediții a Colocviului Național Studențesc „Mihai 

Eminescu”. 
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naţională a figurii eminesciene (pe care i-a creat-o şi i-o întreţine 

posteritatea), ci la validitatea poeziei sale pentru cititorii de azi – şi de 

mîine – ale căror orizonturi referenţiale sînt atît de diferite de cele ale 

posterităţii eminesciene imediate. Înainte de a mă ralia, eventual, celor 

care cred că Eminescu va fi un mare poet în eternitate (în primul rînd, 

pentru că ei înşişi nu îşi pot imagina altminteri eternitatea), înainte de a 

clama vreunul din locurile comune care ne învaţă (oh, cît de liniştitor!) că 

geniile Artei nu au nici timp, nici loc, şi, desigur, nu cunosc moartea, 

înainte de a intra în acele spaţii ale retoricii... m-aş întoarce la poezia 

eminesciană, ca la realitatea primară pe care convingerile şi judecăţile de 

valoare trebuie (ar trebui?) să se întemeieze. Şi, pentru că sînt istoric 

literar, nu îndrăznesc să privesc viitorul fără a mă întoarce în trecut. Este 

Eminescu un poet pentru secolul care abia a început? – e o întrebare 

precedată, pentru mine, de altele, pentru care am, cel puţin, indicii 

obiective pe care să construiesc răspunsuri. Cu alte cuvinte: a fost 

Eminescu un poet pentru secolul al XIX-lea? Un poet pentru secolul XX? 

Subliniez prepoziţia, care ...nu este un articol posesiv: nu „un poet al 

secolului al XIX-lea” (istoriceşte, obiectiv şi incontestabil, Eminescu a 

fost al secolului al XIX-lea), ci un poet pentru gustul, Zeitgeist-ul, liniile 

de coagulare sau de fugă... ale cititorilor dintr-un anumit veac. Ceea ce, 

desigur, mă aduce în preajma unei alte suite interogative: cum citeau ei, 

ceilalţi, cei care au fost înainte de secolul XXI, poezia lui Eminescu? 

Pentru că, desigur, ceea ce văd cititorii într-însa nu este nici exact, nici 

complet, ceea ce poezia respectivă spune, nici ceea ce ea este. 

Dincolo de accentele triumfaliste cu care prea uşor ne revendicăm 

de la „poetul naţional”, trebuie să începem prin a admite că Eminescu, 

prin noutatea, complexitatea şi valoarea operei sale, a ridicat serioase 

semne de întrebare culturii româneşti – şi în primul rînd celei care îi era, 

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, contemporană. Faţă cu ivirea – 

şi „metabolizarea” – poeziei eminesciene în istoria literaturii române, 

culturii româneşti nu i-a fost deloc uşor. Ea s-a modificat ca urmare a 

impactului operei eminesciene, valorizînd-o şi redescoperind-o în epoci 

diferite, din raţiuni diferite. Dintr-o asemenea perspectivă, figura poetului 

naţional este una ireductibil ambiguă. Eminescu este, deopotrivă, 

scriitorul de geniu pe care nici o epocă istorică nu-l poate încăpea, 

scriitorul naţional care întrupează esenţa comunităţii noastre etnice, dar şi 

scriitorul istoriceşte activ între 1866 şi 1886, adică – la sfîrșitul 
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romantismului şi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Un scriitor 

care, de altfel, a declarat explicit cum vrea el să fie în istorie şi în 

literatură: de la „Eu rămîn ce-am fost, romantic…”, la violenţa cu care 

poetul vizionar se ipostazia în figura geniului nenăscut la timpul său şi 

neînţeles de absolut toţi contemporanii săi – de pildă, în figura dascălului 

din Scrisoarea I, capabil să ţină, prin puterea gîndului, întreg universul în 

echilibru: „Uscăţiv aşa cum este, gîrbovit şi de nimic,/Universul fără 

margini e în degetul lui mic,/Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se 

încheagă,/Noaptea-adînc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;/Precum 

Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr/Aşa el sprijină lumea şi vecia 

într-un număr...”. Un geniu care ştie că nu este înţeles de contemporani şi 

că – „nenăscut la timpul său”, cu o expresie dragă lui Eminescu, pentru a-

şi caracteriza personajele alter-ego – nu va fi niciodată înţeles pe deplin. 

Într-o desfăşurare retorică violentă, de antiteze şi hiperbole, imaginea 

vizionară a vizionarului „dascăl” vorbeşte despre un geniu constrîns să 

participe la o istorie căreia nu îi aparţine. Cum să o punem în cumpănă cu 

puterea gesturilor cititorilor săi (specialişti sau nu), din secolul de 

posteritate eminesciană, care şi-l revendică pe poet, care îl declară „al 

vremii lor” în absolut, deşi ea, vremea, este mereu curgătoare? Al cărei 

vremi să fie poetul? Oricine va răspunde sus şi tare „Al vremii noastre!” 

ar trebui să fie conştient de importanţa adjectivului posesiv de acolo. Ca o 

cutie a Pandorei, posesivul acesta deschide receptarea operei eminesciene 

spre ...noi, oricare am fi noi. 

Dar aceasta este una din ambiguităţile literaturii dintotdeauna; 

„cazul Eminescu” expune, de altfel, foarte pregnant asemenea situaţii 

exemplare (din cele mai diverse) ale fiinţării scriitorului şi operei sale în 

Istorie... De data aceasta, el trimite la funcţia literaturii – ambiguă – de a 

contribui la consacrarea ideologiei dominante, ca şi de a subverti 

respectiva ideologie, cu precădere o dată cu romantismul european şi cu 

voga artistului blestemat şi blasfematoriu. Nu altul este sensul gestului 

definitoriu al unui alt personaj – mască a subiectului liric eminescian: 

Sarmis, din proiectul poemului dramatic Gemenii, care blestemă lumea şi 

demască răutatea ei principială, în numele puterilor sale vizionare. 

Eminescu se întîlnește în acest scenariu al subvertirii lumii instituite (şi a 

limbajului – ambele, de esenţă divină, în viziunea sa poetică) cu marile 

nume ale poeziei moderne europene, de la sfîrșitul secolului al XIX-lea, 

cu „poeţii damnaţi” ca Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont sau Nerval. Ca 
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întotdeauna, evoluţia unui mare scriitor ne pune dinaintea problemelor 

fundamentale ale literaturii ca artă-în-context-istoric. Eminescu nu este, 

în acest sens, o excepţie. El „face istorie” refuzîndu-se istoriei 

contemporane, el „devine istorie” abia atunci cînd istoria îl ajunge din 

urmă şi îi confirmă intuiţiile sau construcţiile vizionare. 

...Iar cu aşa ceva, istoriei literaturii române nu i-a fost uşor. Dar 

discursurile encomiastice despre Eminescu trec neatente peste asemenea 

aspecte. Radicalii vor spune că nici acum, în pragul noului veac, istoriei 

literaturii române nu îi este uşor să îşi împace crizele de creştere sau de 

identitate cu dominanţa figurilor ei tutelare (Eminescu este una dintre ele: 

dar nici cu Caragiale nu ne este mai uşor „de trăit”...). Se poate. Însă 

ideea era enunţată, deja, în anii celui de-al doilea război mondial, de 

primul istoric literar care s-a preocupat de construcţia posterităţii critice 

eminesciene, ca fapt cultural ce acoperă, prin amploarea sa, realitatea 

operei pe care se întemeiază. Este vorba despre D. Popovici şi despre 

cursul său consacrat lui Eminescu, ţinut la Universitatea din Cluj: 

„Eminescu este, fără îndoială, una din marile probleme ale culturii 

române şi el se impune cercetării independente de modele literare sau 

politice prin care şi peste care cultura aceea a trecut şi va mai trece. 

Ancorat puternic în istoria spirituală a neamului, el este punctul de 

convergenţă al unor forţe ce se manifestaseră disparat încă de mult, dar a 

căror conjuncţiune şi a căror expresie ultimă o realizează poetul. Faptului 

acestuia i se datorează în realitate apariţia problemei Eminescu în cultura 

română, la o dată la care această cultură a căutat să-şi lămurească formele 

spirituale pe care le-a îmbrăcat în ascendenţa sa. [...] Poezia lui Eminescu 

a aerisit spiritele chiar cînd acestea se păreau închise faţă de orice suflu 

înnoitor” (Popovici, 1989: 8). Înainte de a-l valoriza în vreun fel, 

Eminescu este „o problemă” a culturii române – şi sensul prim de aici se 

află la antipodul triumfalismului cu care ne grăbim să îl vedem pe 

Eminescu, uneori, ca pe un „dar divin” acordat nouă. „Aerisind spiritele”, 

Eminescu este totodată o probă de trecut, pentru critica literară – şi 

această problemă se acutizează în momentele de răscruce ale istoriei 

noastre. Subliminal, D. Popovici afirmă, în această adevărată profesiune 

de credinţă a istoricului literar, imposibilitatea abstragerii operei 

eminesciene din contextele istorice în care este citită: el este un poet 

pentru secolul în care îl citim, ca orice poet pe care îl citim, noi, trăitori în 

secolul respectiv. Despre poziţionarea noastră istorică este vorba. Dar o 
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atare ireductibilitate a unei dimensiuni istorice a receptării este de natură 

să contrazică, desigur, unele din pretenţiile cele mai „tenace” ale 

lecturilor superficiale, neprofesioniste sau... mitizante: aspiraţia de a oferi 

„adevărul despre Eminescu” (un adevăr singular şi o lectură unică), 

pretenţia unei eternităţi absolute a artei sale poetice etc., etc. 

Cel mai mare poet al secolului al XIX-lea, cel mai important 

model poetic al secolului al XX-lea, un poet pentru secolul XXI... Acest 

clasic al literaturii române ne readuce în aria unei alte probleme generice 

a literaturii universale: este vorba despre relaţia dintre istoricitatea 

receptării marilor scriitori (a oricăror scriitori, de fapt) şi clasicitatea lor 

supra-temporală. Într-o relaţie dialectică a cărei claritate nu trebuie 

confundată cu simplitatea, totuşi, clasicul începe prin a inova radical, 

pentru ca, ulterior, inovaţia lui să fie „clasicizată” prin receptare – să 

devină modelul, vîrful canonului, înalta normă a unei alte vremi. 

Receptarea lui Eminescu în contemporaneitatea sa este un 

exemplu grăitor în acest sens. Ea răspunde negativ la întrebarea dacă 

Eminescu a fost ...un poet pentru secolul al XIX-lea. Pe de o parte, dacă 

privim scrierile debutului eminescian, observăm că tînărul poet apărea 

foarte obedient în raport cu modelele lirice paşoptiste, pe care le imita cu 

indiscutabilă graţie, dar – ca pe nişte reţete cunoscute, de succes, pe care 

publicul le recunoştea imediat. Astfel s-au citit, la început, De-aş avea şi 

O călărire în zori, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie şi La Heliade, şi 

altele, multe; impresia de obedienţă faţă de precursori, dată de structura 

retorico-stilistică a poemelor, a fost mai puternică – şi mai „liniştitoare” – 

decît percepţia inovaţiei dindărătul pastişei. Experimentul (reuşit, al) 

Epigonilor încununează acest mod de afirmare al noii voci poetice: nu 

doar că Eminescu, tînăr, nu acuză „anxietatea influenţei” (dimensiune 

paradigmatică a romanticilor, totuşi), dar vocea lirică îşi chiar joacă 

plăcerea influenţei, respectuoasa supunere la stiluri poetice consacrate 

anterior, de numele cele mai sonore ale patrimoniului liric paşoptist: 

Alecsandri, Heliade, Bolintineanu... Pe de altă parte, Eminescu, după al 

doilea debut, cel din „Convorbiri literare”, lasă deoparte orice pastişă a 

modelelor pentru a se rosti cu o voce inconfundabilă, matură, „plină”. 

Inovaţiile sale poetice sînt atît insidioase, cît şi radicale. Primul său 

orizont de receptare dă senzaţia că „nu ştie” ce să facă cu ele, cum să le 

citească: asemănarea cu retorica paşoptistă, asumarea aceloraşi teme 

consacrate (iubirea, patria, străinătatea, moartea) este liniştitoare. Intuiţia 
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modificării radicale subiacente este, însă, prezentă, şi generează reacţii 

dintre cele mai interesante, inclusiv pentru ceea ce numim, împreună cu 

D. Popovici, naşterea „problemei Eminescu” în cultura română. 

În general, se consideră că detractorii lui Eminescu criticau poezia 

acestuia fiindcă era o modalitate de a-l ataca, indirect, pe Titu Maiorescu, 

principalul său susţinător. Dar reacţiile lor nu sînt chiar atît de simplu de 

explicat, nu sînt exclusiv „dictate de baricadă”, nu sînt exclusiv viscerale 

şi, mai ales, vin din partea unor specialişti într-ale literaturii 

contemporane, profesori de literatură, critici literari, jurnalişti culturali, 

scriitori... Dincolo de faptul că ei vor să conteste valoarea lui Eminescu, 

interesante sînt, astăzi, pentru istoricul literar, motivele invocate în 

contestare. Citite astăzi, şi cu prestigiul modelului eminescian deasupra, 

comentariile lor ne apar ridicole. Însă ar fi greşit să trecem peste ele doar 

cu un hohot sănătos de rîs. Ele sînt dovezile palpabile ale convulsiilor 

orizontului de receptare faţă cu noutatea reprezentată de poezia 

eminesciană. Al unui orizont de receptare care se schimba, la rîndul lui, 

cu rapiditate, spre a se acomoda cu această înnoire: pentru că detractorii 

lui Eminescu din jurul lui 1890 nu îl combat pe acesta numai ca pe un 

„produs al lui Maiorescu” (ceea ce ar explica radicalitatea atacurilor de pe 

baricade diferite), ci şi ca pe un „pericol pentru tinerime”. O tinerime, se 

înţelege, contaminată de gustul nou, eminescian, al liricii moderne... 

Datele istorice se potrivesc: tinerimea de la 1890 va deveni generaţia 

adultă, care va realiza Marea Unire de la 1918 şi îl va transforma pe 

Eminescu în „părintele fondator” al ideologiei sale puse în practică
2
. La 

1890, însă, ceea ce acuză detractorii în poezia eminesciană sînt, 

sintetizînd, următoarele „defecte”: pesimismul excesiv şi înclinaţia spre 

filosofare, imoralitatea poeziei erotice, lipsa de patriotism în abordarea 

istoriei naţionale, utilizarea greşită a modelului folcloric, limba română 

incorectă. Convingerea tuturor acestora că au dreptate, că se află 

dinaintea unui caz de „patologie literară”, nedemn de panteonul naţional 

şi de înaintaşii paşoptişti, nu este egalată decît de precizia cu care, 

numindu-le „defecte” sau ireparabile „erori”, ei indică locurile în care 

poezia eminesciană înnoieşte radical codurile literare ale epocii, spaţiile, 

                                                 
2
 Despre aceste aspecte ale consacrării mitului poetului naţional în jurul lui 1918, v. 

Ioana Bot (ed.), 2001. 
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temele, structurile retorice unde mutaţia eminesciană
3
 este mai 

perceptibilă. Pentru că niciodată înainte de Eminescu nu s-a construit atît 

de puternic în poezia românească un ax al viziunii filosofice, pentru că 

intensitatea eminesciană a „asfinţirii de idei” îl aduce, inclusiv în antume, 

în vecinătatea (pe-atunci) inadmisibilei decadenţe, pentru că Eminescu 

înnoieşte într-adevăr radical temele iubirii şi a patriei, pentru că inspiraţia 

sa din folclor nu mai ascultă de legile şi proiectele paşoptiştilor 

(dimpotrivă), pentru că limba poeziei sale nu mai era limba română a 

vremii în care scria... Contemporanii (detractori) numesc „greşeli” ceea 

ce este, în opera eminesciană, de o radicalitate înnoitoare pentru moment 

inexplicabilă şi – deci – inacceptabilă. 

Prima carte publicată despre Mihai Eminescu, şi subintitulată 

Studiu critic, apare în 1891, îi aparţine lui Al. Grama şi este destinată a 

apăra tînăra generaţie de pericolul eminescian; implicit, ea se întemeiază 

pe mărturisirea că un asemenea cult exista – sau era pe cale de a se 

constitui, în jurul lui 1890 – ceea ce reprezintă o dovadă esenţială pentru 

istoria literară: „De la 1883 încoace, cultul lui Eminescu îşi serbează prin 

publicul nostru toate orgiile sale. Tinerimea noastră [...] începe a se ocupa 

prea mult cu citirea lui Eminescu, în detrimentul dezvoltării ei 

intelectuale, estetice şi morale. Sărmana noastră tinerime nu află nici ea 

nimica genial şi adevărat frumos la Eminescu, însă el a devenit poetul la 

modă, şi apoi e cunoscut ce putere captivătoare deprinde moda în lume, şi 

mai cu seamă asupra tinerimii” (Grama, 2002: 43). Imaginea în negativ 

schiţată de Grama este elocventă pentru ceea ce îi era cititorului vremii 

sale de neînţeles, pentru nivelul interpretant la care acesta se trudea să 

urmeze construcţiile viziunilor poetice eminesciene: „afară de cîteva 

suspine sporadice în faţa frumuseţii naturii, în toate n-a întîmpinat nimic, 

absolut nimic, decît simţul sexual sub formă de amor şi un urît de lume 

sub forma pesimismului lui Schopenhauer” (Grama, 2002: 43). 

Intensitatea viziunii din Mortua est!, în aliajul său de eros şi moarte, 

devine, pentru cititorul de poezie format după alte canoane, de nesuportat, 

iar lucrul acesta nu are de ce să ne surprindă: „cei care voiesc să se 

convingă, citească poezia lui Mortua est, în care iubirea sexuală rabiată şi 

                                                 
3
 Pentru definirea şi utilizarea conceptului de mutaţie, într-o perspectivă de poetică 

istorică asupra liricii româneşti, v. Ioana Em. Petrescu, 1989: passim. 
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pesimismul cel sălbatic fac grimase ca nişte marionete compuse din 

schelete omeneşti” (Grama, 2002: 47). Grama crede sincer că poezia 

trebuie să fie un discurs exhortativ ornat – iar senzualitatea scenelor 

eminesciene scandalizează gustul lui, format pentru o lirică sentimental-

minoră, însă observînd strict bunele-cuviinţe. Ca într-o exemplară scenă a 

lecturii din teoriile stilisticii afective, bietul Grama citeşte cu osîrdie în 

poezia eminesciană ceea ce ...ştie să citească, ceea ce se aşteaptă să fie 

acolo (şi nu este), ceea ce corespunde definiţiilor sale despre literatură şi 

poezie. Fireşte că nu vedea nimic, dar asta pentru că nimic din ceea ce 

vedea nu semăna cu ceea ce îi era cunoscut. În acest sens, am putea 

spune că Eminescu nu este un poet pentru secolul XIX din simplul motiv 

că secolul acela nu are instrumentarul necesar pentru a-l putea vedea ca 

atare. 

Titu Maiorescu însuşi, dacă are intuiţia valorii operei acestui poet, 

nu ştie „prea bine” cum să o argumenteze critic. Direcţia nouă... este un 

exemplu impresionant de tensiune între claritatea unei argumentări critice 

(aceea care îi găseşte tînărului poet şi destule „defecte”) şi entuziasmul 

unei opţiuni intuitive, exprimat în fractura retoricii, în insistenţa repetiţiei, 

în „...în fine, poet, poet în toată puterea cuvîntului” (Maiorescu, 1984: 

138). De fapt, Maiorescu consacră acest tînăr poet al „direcţiei noi” 

printr-un clişeu lexical, o expresie goală de sens a românei vorbite, sau – 

o expresie în care orice sens poate fi aşezat. „În toată puterea cuvîntului” 

nu exprimă criteriile unei judecăţi de valoare, ci mimează argumentarea 

printr-un prefabricat lexical (Care putere a cuvîntului? Cînd e completă, 

toată, şi cînd nu e? etc., ne-am putea întreba dar nu o facem, pentru că 

oricine ştie ce înseamnă asta... Chiar aşa, ce înseamnă?). Rareori textele 

critice maioresciene, atît de atente la construcţia cristalină şi impozantă a 

demonstraţiei, îşi mai rup cu asemenea violenţă structura retorică pentru a 

sprijini gestul cel mai îndrăzneţ din întreaga Direcţie nouă (validarea lui 

Eminescu după Alecsandri) pe forţa persuasivă a unui clişeu... În finalul 

articolului din 1889, Eminescu şi poeziile lui, Maiorescu pune un pariu cu 

eternitatea, prevăzînd dominanţa poetului asupra poeziei româneşti a 

secolului viitor; predicţia sa nu are nimic dintr-un act critic, dar are totul 

dintr-un gest inspirat: „Acesta a fost Eminescu, aceasta este opera lui. Pe 

cît se poate omeneşte prevedea, literatura română va începe secolul al 

XX-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma limbei naţionale, care şi-a 

găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire pînă astăzi, va fi 
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punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmîntului 

cugetării româneşti” (Maiorescu, 1984: 531). Din nou, cele două clişee 

retorice cu care se deschide acest fragment vizionar (construcţia 

simetrică, în antifrază, „acesta a fost..., aceasta este”, respectiv „pe cît se 

poate omeneşte prevedea...”) conotează ambiguitatea gestului şi a poziţiei 

criticului, director de conştiinţe, vizionar dar incapabil să argumenteze 

raţional „viziunea”; clişeul semnalizează, ca întotdeauna, nu numai ceea 

ce excedează rostirea prin intensitatea sensului, ci şi ceea ce este de 

nespus. 

Altminteri, lui Maiorescu cel dintîi i se datorează „canonizarea” 

lui Eminescu, dar şi includerea poetului într-un continuum al istoriei 

literare româneşti. Proiectîndu-l în viitorul secolului XX, Maiorescu îl 

destinează pe Eminescu unui loc din această evoluţie la care istoria 

noastră literară nu ajunsese încă. Gestul consacrant al clasicizării este, 

aici, implicit: Eminescu va aparţine unei istorii ce urmează să se scrie în 

secolul următor! 

Este Eminescu un poet pentru secolul XX? Fără îndoială că da. 

Însă, dacă este să înţelegem cum a ajuns un Eminescu, dintr-un scriitor 

inadecvat codurilor culturale contemporane lui, în postura de tradiţie 

majoră a secolului următor, ne vedem readuşi într-un punct de reflecţie 

generală asupra mecanismelor istoriei literare şi a subtilităţilor jocului 

dialectic dintre tradiţie şi inovaţie. În care o inovaţie devine, la un 

moment dat, tradiţie. Practic, pentru fiecare „nou val”, tradiţia este de 

neocolit şi totodată fiecare nou (mare) scriitor tulbură liniile ierarhiilor 

instituite ale literaturii. În asemenea situaţii, modelarea culturală a 

inovaţiei prin raportarea sa la tradiţie este inevitabilă. Secolul XX al 

poeziei româneşti este cu adevărat „secolul eminescian”: complexitatea 

modurilor în care noua literatură, a modernismului şi, apoi, a post-

modernismului, se raportează la modelul eminescian, nu este 

comparabilă, cred, cu nici un alt fenomen de dialog între inovaţie şi 

tradiţie din întreaga istorie a literaturii româneşti. Vocilor „interesante” de 

astăzi, ce deplîng în această situaţie o anumită monomanie a literaturii 

noastre din secolul abia încheiat, care nu s-ar putea despărţi de Eminescu 

(...slăbiciune, gamă minoră, vulnerabilităţi istorice?), li se poate atrage 

atenţia asupra capacităţii unice a literaturii eminesciene de a permite 

aceste raportări, de a susţine, de partea sa, ca model, un dialog cu formule 

estetice din cele mai diferite. 
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Practic, se vede „în act” o versatilitate particulară a literaturii 

eminesciene: aceeaşi care, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, îi 

permitea să intre în cetatea Literelor sub haina obedienţei faţă de 

modelele epocii. Eminescologia este departe de a fi înţeles deplin 

resorturile acestei capacităţi a operei de a susţine lecturi diferite, de a 

oferi modele pentru estetici în aparenţă contradictorii, fără a-şi pierde, ea 

însăşi, profilul particular şi axele de coerenţă. 

Încă de la primele poeme publicate – şi, aş spune, de-a lungul 

întregului său proiect artistic urieşesc – Eminescu nu se opune convenţiei 

existente, ci o asumă şi îi exersează atît retorica, cît şi temele, ducîndu-le 

spre zonele unor experimente care devin, totodată, ultimele lor limite. 

Foarte devreme, în De-aş avea (unul din cele mai înşelător-inocente 

poeme ale tînărului Eminescu!), poetul pare să se întrebe cît de mult se 

poate lungi un discurs liric pe model folcloric alecsandrinian, construit 

exclusiv pe juxtapuneri explicative, înainte de a atinge pragul unei 

implozii semantice. Vreme de trei strofe a cîte 8 versuri – vreme de 24 de 

versuri cu rimă alăturată şi construcţii atributiv-juxtapuse (adică, tot 

bazate pe alăturare..) – subiectul liric proiectează situaţia în care, dacă ar 

avea o iubită, i-ar spune acesteia că o iubeşte: nimic nu e traumatic sau 

dificil aici, nici un obstacol efectiv nu opreşte realizarea proiecţiei lirice 

ample (adică: lungi...), în afară de situaţia ipotetică însăşi. „De-aş avea...” 

(...o iubită) înseamnă, de fapt, că ...*„nu am o iubită”; nu o am, deşi ştiu 

exact ce i-aş spune, deşi stăpînesc la perfecţie retorica şi figurile 

sentimentalismului necesar unei asemenea declaraţii. Banalitatea unei 

situaţii amoroase (*„iubitei îi spun că o iubesc”) e subvertită ironic prin 

simpla trecere a predicatelor regente la optativ (*„de-aş avea o iubită, i-

aş spune că o iubesc”), totul – într-o desfăşurare retoric impecabilă a unui 

discurs spus degeaba (*„întrucît nu am o iubită, vorbele lungului poem nu 

sînt decît rostire goală de conţinut”). Ilustrarea convenţiei retorice a 

poeziei declarativ-sentimentale expune – literalmente – vanitatea 

(capacitatea de a funcţiona în gol, a) respectivei convenţii... Cît este de 

aparentă obedienţa tînărului Eminescu faţă de modelul „veselului 

Alecsandri”, cît de bine se construieşte subtextual un mecanism ironic, 

toate acestea scapă ochiului contemporanilor poetului. Hotărît lucru, 

Eminescu nu are faţă de tradiţia din vremea sa nici atitudinea „cuminte” 

ce i se atribuie la început (şi pe care o scoate el însuşi la vedere, înşelător, 
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în textele de escortă ale Epigonilor, de pildă), nici violenţa iconoclastă a 

romanticilor DOC din Apusul unde romantismul tocmai se încheiase... 

Ulterior, poetul avea să tematizeze în repetate rînduri convenţia 

poetică din epoca sa pentru a o respinge. Gestul constituie un laitmotiv al 

artelor poetice din creaţia de maturitate. Metaforele convenţiei poetice 

contemporane devin aici substitutele unui „portret” al Zeitgeistului epocii, 

faţă de care subiectul liric îşi clamează revolta: „De ce pana mea rămîne 

în cerneală, mă întrebi?/De ce ritmul nu m-abate cu ispita-i de la 

trebi?/De ce dorm, îngrămădite între galbenele file,/Iambii suitori, 

troheii, săltăreţele dactile?/Dacă tu ştiai problema astei vieţi cu care 

lupt,/Ai vedea că am cuvinte pana chiar să o fi rupt,/Căci, întreb, la ce-

am începe să-ncercăm în luptă dreaptă/A turna în formă nouă limba 

veche şi-nţeleaptă?/Acea tainică simţire, care doarme-n a ta harfă/În 

cuplete de teatru s-o desfaci ca pe o marfă,/Cînd cu sete cauţi forma ce să 

poată să te-ncapă,/Să le scrii, cum cere lumea, o istorie pe apă?/[...] 

Atunci, lumea cea gîndită pentru noi avea fiinţă,/Şi, din contra, cea 

aievea ne părea cu neputinţă./Azi abia vedem ce stearpă şi ce aspră cale 

este/Cea ce poate să convie unei inime oneste;/Iar în lumea cea comună a 

visa e un pericul,/Căci de ai cumva iluzii, eşti pierdut şi eşti ridicul.//Şi 

de-aceea de-azi nainte poţi să nu mă mai întrebi/De ce ritmul nu m-abate 

cu ispita-i de la trebi,/De ce dorm îngrămădite între galbenele file,/Iambii 

suitori, troheii, săltăreţele dactile.../De-oi urma să scriu în versuri, teamă 

mi-e ca nu cumva/Oamenii din ziua de-astăzi să mă-nceapă-a 

lăuda./Dacă port cu uşurinţă şi cu zîmbet a lor ură,/Laudele lor, desigur, 

m-ar mîhni peste măsură...” (Scrisoarea II). 

Însăşi această tematizare insistentă a convenţiei poetice face din 

Eminescu un poet pentru secolul XX, „în toată puterea cuvîntului”. 

Pentru că el este cel dintîi, la noi, care acuză limbajul de limitare 

ontologică, respectiv acuză poezia de a nu fi altceva decît repetiţia 

imperfectă a unei rostiri primare, inaccesibile omului. De fapt, este primul 

poet român pentru care filonul modernist al criticii limbajului iese la 

lumina paginii. Poetul subversiunii limbajului poetic instituit (al vechii 

retorici, paşoptiste – în exemplele anterioare) devine conştiinţa critică – 

şi, în cele din urmă, tragică – ce denunţă limitele limbajului, încercînd 

distrugerea lui, ca o poartă spre distrugerea lumii (şi, de fapt, urmînd, 

dincolo de limite, tradiţia logocentrică, întemeietoare a spiritualităţii 

europene moderne). 
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Poemul postum Icoană şi privaz reprezintă, din acest punct de 

vedere, o adevărată răscruce în istoria poeticilor modernismului 

românesc, întrucît – discret, căci în cadenţele unui vers „de modă veche” 

– el consemnează prima ocurenţă poetică a modernităţii echivalate cu 

conştiinţa repetiţiei, a copiei condamnate la imperfecţiune. Momentul 

reprezintă un punct culminant al unei construcţii vizionare care începe 

prin a evoca trecutul de aur în antiteză cu prezentul „nostru” decăzut – 

care pune, aşadar, în scenă, o antiteză consacrată de practica poeticii 

romantice înalte: „Da, soarele bătrînu-i, bătrîn pămîntu-acuma:/Pe 

gîndurile noastre, pe suflet s-a prins bruma/Şi tineri numa-n sînuri vedem 

frumseţea vie,/Dar gîndul nostru-n ceaţă n-o pune pe hîrtie.../Sîntem ca 

flori pripite, citim în colbul şcolii/Pe cărţi cu file unse, ce roase sînt de 

molii,/Astfel cu meşteşuguri din minte-ne – un pir –/Am vrea să iasă rodii 

sau flori de trandafir./În capetele noastre de semne-s multe sume,/Din mii 

şi mii de vorbe consistă-a noastră lume,/Aceeaşi lume strîmbă, urîtă, într-

un chip/Cu fraze-mpestriţată, suflată din nisip./Nu-i acea altă lume, a 

geniului rod,/Căreia lumea noastră e numai un izvod...”. Ceea ce 

Eminescu imaginează în asemenea poeme avea să devină scenariul 

„naraţiunii majore” a poeziei româneşti a secolului următor. Dar aceasta 

înseamnă că el depăşeşte (în primul rînd, prin tematizarea relaţiei poetului 

cu rostirea) romantismul secolului al XIX-lea, afirmîndu-se ca un poet al 

limitelor moderniste ale limbajului. Înainte de poetica blagiană a tăcerii, 

înainte de poetica argheziană a blestemului şi a logosului divin rescris cu 

unghia de la mîna stîngă, înaintea infrarealismului barbian care visa la o 

poezie de pure formule matematice, înainte de toate acestea, dar 

întemeindu-le şi oferindu-se, ca Tradiţie, relecturii creatoare a acestor 

poeţi ai modernismului românesc, poezia eminesciană este cea dintîi care 

se naşte dintr-o luptă cu limbajul
4
, în care toate mişcările de atac la adresa 

rostirii (de la subversiunea retorică, la tematizarea antitezei ca scenariu al 

revoltei...) sînt permise şi încercate. Înlocuind modelul romantic al 

conştiinţei poetice mesianice, salvatoare, cu acela modernist, al unei 

conştiinţe critice, ironice, subversive, demascatoare, eul liric denunţa 

natura secundă, damnată, a limbajului: „Sînt vrednic eu a cere – sînt 

                                                 
4
 Ideea unui Eminescu în luptă cu limbajul, iar nu glorificîndu-l este una dintre 

principalele ipoteze radical înnoitoare în exegeza Ioanei Em. Petrescu, 1978: passim. 
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demn să am mai mult?/A lumei hulă oare în juru-mi n-o ascult?/Putut-am 

eu cu lira străbate sau trezi/Nu secolul, ca alţii – un ceas măcar, o 

zi?/Cuvinte prea frumoase le-am rînduit şirag/Şi-am spus şi eu la lume 

ce-mi este scump sau drag.../Aceasta e menirea unui poet în lume?/Pe 

valurile vremii, ca boabele de spume/Să-nşire-ale lui vorbe, să spuie 

verzi şi-uscate/Cum luna se iveşte, cum vîntu-n codru bate?/Dar oricîte 

ar scrie şi oricîte ar spune.../Cîmpii, pădure, valuri fac asta de minune,/O 

fac cu mult mai bine de cum o spui în vers./Natura-alăturată cu-acel 

desemn prea şters/ Din lirica modernă – e mult, mult mai presus./O, tristă 

meserie, să n-ai nimic de spus/Decît poveşti pe care Homer şi alţi 

autori/Le spuseră mai bine de zeci de mii de ori...” (Icoană şi privaz). 

Epigonismul ce a urmat, istoriceşte, imediat după Eminescu în 

poezia românească, nu este „încă” un modernism, pentru că nu are 

...talentul necesar, spre a ridica repetiţia în gamă minoră la nivelul unei 

teme poetice majore, eventual – prin impactul unei idei noi în formula 

retorică, implicit limitativă. Salvînd poezia românească din vîrsta de criză 

a post-paşoptismului, Eminescu – prin intensitatea şi complexitatea 

inovaţiilor propuse – îi epuizează el însuşi acestei noi etape (de sfîrșit de 

romantism, „apus de zeitate şi-asfinţire de idei...”) resursele expresive şi, 

astfel, declanşează o nouă criză. Noutatea poeziei eminesciene este o 

problemă pentru cursul evolutiv al liricii româneşti de la finele secolului 

al XIX-lea. 

Cu toată noutatea sa, cu toate virtualităţile conţinute de operă (sau, 

poate, tocmai de aceea), Eminescu ajunge la un moment dat în ipostaza 

de tradiţie, de model poetic la care urmaşii se raportează. Cei aflaţi 

istoriceşte în imediata lui vecinătate, epigonii, nu îl pot depăşi, nu îl pot 

citi „altfel”, ci îl imită doar, cu răsuflarea tăiată, făcînd eforturi pentru a 

ajunge din urmă o evoluţie a poeziei, căreia Eminescu îi impusese un ritm 

cu totul nou. Abia generaţia de poeţi de după primul război mondial va fi 

pe măsura noului ritm, abia ea se va regăsi în poezia eminesciană şi nu va 

...alerga după ea, s-o prindă, într-o imposibilă încercare. Este foarte 

adevărat că, începînd cu perioada interbelică, publicarea postumelor 

eminesciene adaugă modelului componente foarte importante pentru 

construcţia modernismului său exemplar şi oferă publicului o operă tot 

mai complexă, tot mai deschisă lecturilor plurale. 

Epoca în care poezia avea să se raporteze ca la o tradiţie la 

Eminescu durează însă foarte mult, neaşteptat de mult, practic – pînă în 
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zilele noastre. Dacă e să ne întrebăm de ce, vom atinge problema 

raportului dintre „virtual” şi „real” în poetica eminesciană. El aduce în 

scenă distanţa dintre programul sau proiectul poetic asumat al operei şi 

obiectivarea acestuia în discursul liric, tensiunea care există între ceea ce 

autorul însuşi îşi propusese să scrie şi ceea ce cititorii pot citi în ceea ce el 

a scris – o tensiune fertilă pentru posibilităţile interpretării. Ca la toţi 

marii creatori, şi în opera lui Eminescu între proiectul auctorial şi 

realizarea lui există o distanţă pe care devenirea însăşi a operei nu o 

rezolvă. Respectiva distanţă este cea care permite cititorilor din epoci 

ulterioare să descopere sensuri noi, să înmulţească lecturile posibile fără a 

fi infideli textului, ci situîndu-se în unghiul de fugă al respectivei 

noncoincidenţe. În cazul lui Eminescu, noncoincidenţele derivă dintr-un 

paradox fundamental al opţiunilor sale estetice; Mircea Scarlat – dintre 

istoricii poeziei româneşti, cel care s-a apropiat în modul cel mai atent de 

această arie a reflecţiilor vizînd longevitatea modelului eminescian – îl 

identifică în raportul dintre clasicitate şi romantism care subîntinde 

realizarea operei: „Vom avea surpriza să constatăm că elemente 

caracteristice «strategiilor» retorice romantice au fost structurate potrivit 

unui criteriu de factură clasică. Această aparentă inadecvare explică 

profunda originalitate a poetului român care a oferit un exemplu – fericit 

– de clasicizant eclectic. El a realizat, intuitiv, o sinteză între elemente ale 

esteticii clasice şi ale celei romantice, relevînd astfel puncte de tangenţă 

ale celor două estetici” (Scarlat, 1984: 79). Detaliul foarte important al 

acestui diagnostic „de principiu” rezidă, cred, în faptul că opţiunea 

clasicizantă a lui Eminescu este una categorială, în vreme ce aceea 

romantică este mai degrabă determinată istoric, de apartenenţa sa la un 

anumit tip de spirit şi, mai exact contextualizînd lucrurile, la o anumită 

formaţie culturală. De-aceea, sinteza paradoxală realizată de opera sa nu 

vine dinspre un clasicism remanent pentru a ancora în teritoriile (mai 

moderne, în logica diacronică) ale romantismului, ci – părăsind 

romantismul – ea se îndreaptă spre un neoclasicism corespunzător primei 

vîrste a modernismului românesc. Această întîlnire de coduri rămîne 

veşnic tensionată pentru opera marelui scriitor. 

Mergînd mai departe pe firul istoriei, este firesc să ne întrebăm 

dacă opera eminesciană are virtualităţi al căror joc rămîne să fie 

descoperit de sensibilitatea secolului XXI, pe baza cărora o nouă lectură 

să îl consacre pe acest poet ca pe o referinţă culturală în canonul literar 
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românesc. Este Eminescu un poet pentru secolul XXI? Ivirea lui, într-o 

nouă lectură, ar face ca poezia secolului XX să rămînă în urmă, învechită 

şi anacronică, precum pastişa imaginată de Mircea Cărtărescu, în 

Levantul, a versurilor ce anunţă rostirea, din centrul labirintului poetic, a 

noii versiuni a ...Glosei eminesciene: „Totu-i text şi scriitură...”. Metrul ei 

aulic şi bătrînețea ei stilistică nu trebuie citite, cred, doar ca o aluzie la 

pre-eminescieni, ci şi la post-eminescienii care sînt, din perspectiva 

eternei reîntoarceri a modelului, mai vechi decît noua lui interpretare 

viitoare. Aşadar, da, Eminescu este un poet pentru secolul XXI. O spun 

fără să ştiu acum, nici măcar cu aproximaţie, care vor fi coordonatele 

fundamentale ale noii sensibilităţi, cărora poezia lui le va răspunde. Îmi 

îngădui să cred, însă, cu convingerea istoricului literar, dar şi a cititorului 

impenitent de poezie eminesciană, îmi îngădui să cred că din 

complexitatea operei sale, din pluralitatea lecturilor permise de ea, unele 

se vor potrivi noului cititor, neliniştilor sale, modului său de a se raporta 

la marile teme existenţiale. 

Cititorul lui Eminescu din secolul care tocmai a început este, de-

aceea, cititorul unor poezii noi, pentru că nimeni înaintea lui nu le-a văzut 

astfel; cărora el le va putea spune, cu fraza orgolioasă a îndrăgostitului 

Sarmis din Gemenii, „Nu te-a mai văzut nimeni cum te văzusem eu!”. 

Lectura lui va da, cu siguranţă, o nouă ordine bibliotecii imaginare care îl 

conţine şi pe Eminescu – şi, prin aceasta, va da o nouă ordine spiritului. 

Istoricul literar poate prevedea apariţia unor asemenea lecturi, dar 

nu le poate anticipa nici conţinutul, nici direcţia de evoluţie. Capacitatea 

lui, a specialistului, de a privi înainte se izbeşte de limita orbitoare a 

luminii care va veni; altminteri, el priveşte foarte bine în urmă, rînduind 

faptele trecute în căutarea unui sens. Un sens orbitor, poate, ca şi 

viitoarele lecturi făcute de un cititor încă nenăscut, asupra operei unui 

poet necunoscut nouă, astăzi: Eminescu, poetul secolului XXI. 
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OANA TINCA  

Master II, Bucureşti  

Eminescu şi metamorfozele goticului: Strigoii 

Latura macabră a poeziei lui Eminescu a fost interpretată în istoria 

literară fie în cheia unei relevanţe filosofice, fie ad-litteram. Dintre 

exegeţi, G. Călinescu insistă asupra sensului de „răzvrătire împotriva 

morţii” (Călinescu, 2000: 405) al poemului Strigoii, în timp ce imediata 

posteritate critică aşează macabrul pe seama filiaţiei de imaginar cu 

balada romantică Lenore, a lui Bürger (Bogdan, 1909: 304). Ambele 

perspective problematizează o dimensiune a straniului sau a fantasticului 

romantic, apropiind-o de credinţele folclorice redescoperite şi valorificate 

la începutul secolului al XIX-lea, preluate de autor fie direct din sursele 

vechiului scris în limba română, aşa cum arată motto-ul din Îndreptarea 

legii, fie prin intermediul traducerilor din literatura germană cultă. 

Motivul strigoiului, arhitectura grandioasă şi atmosfera terifiantă apropie 

poemul de literatura gotică de tip romantic. În această lucrare voi urmări 

articulaţiile prin care goticul cultivat în romantism se poate suprapune cu 

viziunea eminesciană, avînd în vedere reverberaţiile primite din partea 

stilului arhitectural afirmat în secolul al XII-lea.  

Gîndirea din spatele unui stil 

Din medievalitatea occidentală tîrzie pînă în secolele XVIII-XIX, 

termenul gotic a suferit o extindere semantică ce face aproape imposibil 

de recunoscut legătura dintre sferele acoperite de acest curent în artele 

figurative şi în literatură. În studiul din 1951, Arhitectură gotică şi gîndire 

scolastică, Erwin Panofsky propune ca ideologie subiacentă goticului 

efortul de a unifica raţiunea şi sentimentul religios. Principiile scolastice 

de organizare a unui discurs îşi găsesc corespondent în principiile de 

construcţie a catedralei: manifestatio, dezideratul clarificării, se regăseşte 

în convergenţa detaliilor care transformă catedrala într-un sistem; 

dispunerea clasificată a argumentelor, după un sistem de părţi omoloage, 

corespunde moderaţiei şi uniformităţii construcţiei; necesitatea distincţiei 

şi a deducţiei are ca pandant delimitarea clară a elementelor arhitecturale 

individuale (Panofsky, 1999: 72-79). Goticul incipient este, aşadar, unul 
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luminos, raţional, ce refuză să plătească tribut platonismului şi găseşte în 

creaţia artistică un argument pentru a demonstra existenţa lui Dumnezeu. 

Mai tîrziu, legătura dintre raţiune şi credinţă se scurtcircuitează, afirmă 

Panofsky, în misticism şi raţionalism, iar catedrala devine  „biserica-hală” 

a goticului tîrziu.  

Moştenirea medievală apare transformată în romantism şi învestită 

cu valori ce marchează o mutaţie a sensibilităţii. Faptul că goticul a 

renăscut, sub o altă înfăţişare, în spaţiul englez se datorează unei acutizări 

a conştiinţei saxone în tumultul trezit de Revoluţia Franceză; englezii 

valorizează moştenirea saxonă ca parte integrantă a marii familii de 

spirite nordice care întruchipează libertatea şi democraţia (Botting, 1996: 

3). De altfel, figura eroului mesianic, a revoluţionarului, apare în lirica lui 

Byron puţin după 1800 şi este supusă unor metamorfoze în întreg spaţiul 

romantismului european, incluzînd şi imaginea eroului damnat 

eminescian. Punctul din care influenţele gotice se ramifică în direcţii 

diferite în poezie şi în proză este dat de tratarea identităţii: în proză, avem 

de-a face cu investigaţia psihicului şi cu dedublări ale individului în 

registru terifiant, aşa cum se întîmplă în spaţiul german la Hoffmann, în 

Elixirurile diavolului, ori pe tărîm englez la Mary Shelley, în 

Frankenstein. În poezie, formele gotice sînt interiorizate ca reflexe ale 

stărilor de conştiinţă, iar decorul arhitectural grandios şi întunecat 

serveşte ca detaliu de atmosferă al sacrului în degradare.  

Dacă ar fi să ţinem seama de estetica romantismului propusă de 

René Wellek (Wellek, 1970: 167), goticul medieval devine pe deplin 

asimilabil în romantism. Pe de o parte, întoarcerea la natură, în ceea ce 

priveşte concepţia despre lume, este compatibilă cu categoria estetică a  

sublimului, definit ca ca „exces ce nu poate fi înţeles de o minte umană” 

(Botting, 1996: 26), strîns legat de sentimentul sacrului şi de teroarea care 

însoţeşte experienţa religioasă, inspirată mai ales de grandoarea naturii 

(Ibidem). Pe de altă parte, cultul imaginaţiei îi poartă pe romantici spre 

decorul catedralelor gotice, spre grylli şi himere, posibil văzute ca 
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izbucniri ale unei estetici a fantasticului ce anticipează romantismul
1
. 

Rigorile scolastice care au stat la baza catedralelor sînt cu desăvîrşire 

trecute cu vederea, romanticii citesc Evul Mediu în codul expresivităţii lui 

„involuntare”.  

Decorul goticului eminescian, între mitic şi religios 

Interesul pe care îl arată Eminescu folclorului şi straturilor arhaice 

ale spiritului în spaţiul românesc este corespondent cu apariţia conştiinţei 

naţionale în întreaga Europă. În forma lui pură, romantismul este o 

cultură a eului, fie acesta individual sau naţional. O dovedesc notele 

eminesciene risipite în caiete: „Naţiunea – acest complex de euri” 

(Eminescu, 1993: 17). Un spirit al veacului străbate intenţia fraţilor Iacob 

şi Wilhelm Grimm de a valorifica basmele populare, ca şi exerciţiul lui 

Eminescu de a prelucra folclorul ori de a reprezenta o Dacie mitică. De 

altfel, Iacob Grimm este cel care lansează echivalenţa greşită dintre goţi 

şi geţi (Călinescu, 2003: 389), fructificată apoi de poetul român. 

„Goticul” eminescian este expresia unui curent ce percutează în întreg 

spaţiul european şi subîntinde în opera sa elemente de baladă populară, de 

filosofie a istoriei şi de imaginar macabru.  

La un prim nivel de lectură a poemului Strigoii, pregnantă este 

polarizarea sferelor culturale din care fac parte personajele, dublată de o 

polarizare a  reprezentărilor arhitecturale: pe de o parte biserica, pe de altă 

parte domul subteran.  Personajele reprezintă două tipuri culturale 

fundamental opuse: Maria, „blonda regină dunăreană”, şi Arald, „copilul 

codrilor de brazi”, conducătorul cetelor de avari. Intenţia lui Eminescu de 

a se folosi de aceste personaje pentru a da expresie poetică ideii unei 

iubiri ce transgresează moartea este transparentă, iar textul se proiectează 

în orizontul cultural medieval dinamitat de invazia populaţiilor alogene. 

La fel ca în literatura occidentală, de expresie germană sau anglo-saxonă, 

Eminescu recuperează decorul medieval, cu deosebirea că nu aduce 

                                                 
1
 Nimic din această explozie a fantasticului, a gryllilor ori a himerelor de pe turnurile 

catedralelor, nu a fost, în realitate, rezultatul unei frenezii creatoare care să izbunească în 

medievalitate, ca o anticipare a esteticii romantice. Astăzi, ştim din studiile lui Jurgis 

Baltrusaitis (Baltrusaitis, 1975: 11) că rădăcinile imaginaţiei goticului arhitectural sînt 

miniaturile orientale şi gliptica romană. 
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povestea în contemporaneitate, însă o aureolează prin aceeaşi lectură 

idealizată: dragostea celor doi sfidează solidaritatea cu grupul etnic şi îi 

transformă în personaje excepţionale şi polare, inseparabile în polaritatea 

lor: regina şi copilul, învingătoarea şi învinsul.  

Prima parte a textului se plasează într-un spaţiu creştin, „Sub bolta 

cea înaltă a unei vechi biserici” (Eminescu, 1939: 88), ce adăposteşte un 

sicriu. Atmosfera din biserică, boltele înalte şi negre, tainiţele, 

întunecimea plasează poemul într-o atmosferă medievală recognoscibilă. 

Acest spaţiu în care se desfăşoară ritualul funerar se dovedeşte 

nesatisfăcător pentru Arald, întrucît este o copie a mediului său natural: 

„negrele bolţi” sînt pandantul întunecimii codrilor de brad, „făcliile” 

înlocuiesc lumina aştrilor, „tainiţile” sînt construite după tiparul grotelor 

subterane. Fără a fi tezist vorbind despre înstrăinarea lui Arald în biserica 

creştină, poemul surprinde reduplicarea modelului natural în formă 

culturală, proprie gîndirii care a propus structurile emergente ale 

arhitecturii gotice. De altfel, se remarcă în romantism efasarea graniţelor 

dintre natural şi cultural; pentru majoritatea poeţilor romantici, pădurea 

este templul naturii; pentru Chateaubriand, catedrala gotică este ea însăşi 

o pădure (Baltrusaitis, 1972: 74). În plus faţă de valoarea exponenţială a 

celor două personaje, spiritualitatea femeii este ireconciliabilă cu cea a 

bărbatului; ea este purtată în ritualul funerar de „a misticei religii 

întunecoase cete”, în timp ce el se închină zeului păgîn, Odin. Spiritual, 

dialogul celor doi este dialogul dintre războinic şi mistic, dintre tumultul 

vital şi asceza religioasă. Tipologic, dimensiunea „mistică”, fundamentală 

pentru structura personajului feminin, poate fi pusă în legătură cu 

aspiraţia ascensională şi cu efortul misticului de a cuceri dreptul de a se 

contopi cu divinitatea, prin care Lucian Blaga defineşte goticul (Blaga, 

1969: 157). Cadrul poemului este tocmai momentul în care creştinismul 

aspiră să se oficializeze şi are de înfruntat plasma spiritualităţii păgîne ce 

depăşeşte graniţele şi îi permite lui Arald să se închine deopotrivă lui 

Odin şi lui Zamolxe.  

Opoziţia dintre păgînism şi creştinism îşi subsumează opoziţia 

dintre biserica creştină şi domul în care „bătrînul mag” săvîrşeşte ritualul 

readucerii la viaţă a Mariei, un spaţiu impregnat de spiritualitatea păgînă, 

ce răspunde mai bine năzuinţei extensive a romanticilor de a comunica cu 

întreg cosmosul, conciliind materia şi spiritul. Paradoxul romantismului 

eminescian este că oferă o sinteză surprinzătoare între spiritualitatea 
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creştină (de exemplu, reflexiile cultului marianic în portretul personajului 

feminin) şi pulsiunea vitalistă a panteismului păgîn. Mecanismul 

dialecticii dintre religie şi mit este analizat de Cornel Mihai Ionescu, care 

adoptă distincţia introdusă de Ion Negoiţescu şi consideră că sentimentul 

sacru, pe care Eminescu îl găseşte în formele arhaice ale mitului, se 

estompează în formele creştinismului odată cu trecerea de la zona 

plutonică la cea neptunică (Ionescu, 2007: 83). Ipoteza unei diferenţe 

calitative între antume şi postume se scurtcircuitează, însă, în cazul 

poemului antum Strigoii, în care miticul prevalează asupra religiosului.  

Templul religiei păgîne este un spaţiu thanatic, un „dom de 

marmur negru”, a cărui atmosferă este la fel de sumbră ca a bisericii, 

întrucît domul întunecat este una dintre reprezentările arhitecturale 

privilegiate de Eminescu. Reflexiile thanatice ale domului oferă o breşă 

prin care ambiguitatea se strecoară în text: figura lui Arald începe să se 

degradeze, el aşteaptă „cu moartea-n suflet”, transformat într-un spectru 

sau aşteptînd să devină unul. Mecanismele fantasticului (în sensul lui 

Todorov, de ezitare a cititorului între o explicaţie ce ţine de miraculos şi 

una ce ţine de straniu) sînt stăpînite de Eminescu prin gradaţia 

simbolurilor: Arald îşi simte întîi sufletul locuit de moarte, apoi 

îmbrăţişarea erotică îi „curmă suflare şi viaţă”, pentru ca exclamaţia 

retorică din ultima parte a poemului să îl plaseze cu certitudine în sfera 

morţii: „Arald! De nu mă-nşală privirea, tu eşti mort!” Simultan, Maria 

capătă trup din „stihii a lumei patru” şi, deşi bărbatul o simte cum devine 

tot mai vie, i se pare că sărutul şi braţele ei au o răceală cadaverică. Fiinţa 

Mariei pare a se hrăni din vitalitatea lui Arald, iar întregul proces al 

transformării se decantează poetic prin filtrul senzorial al bărbatului, 

amăgitor, întrucît este imposibil a decide dacă răceală este a trupului său 

ori a logodnicei. În descendenţa credinţelor populare, apropierea zilei 

distruge iubirea nocturnă şi trimite personajele spre moarte. Abia acum se 

limpezeşte sensul îmbrăţişărilor glaciale, ca semne că descîntecul magului 

a reuşit să-i reunească pe îndrăgostiţi suspendîndu-i între viaţă şi moarte, 

ca strigoi. Imaginarul macabru al episodului depăşeşte orice sursă, 

populară sau livrescă, pentru că în viziunea eminesciană strigoii nu sînt 

spectre, ci au o materialitate datorită căreia pe chipurile lor se aşterne 

rigor mortis: „De-a morţii gălbeneală pieriţi ei sînt la faţă...” Motiv 

obsesiv al scrierilor eminesciene, mortul-viu îi străbate proza (Moartea 

lui Ioan Vestimie) şi poezia (Rime alegorice), ca un refren ce capătă 
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amplitudine maximă în Strigoii. Formele ultime ale literaturii gotice 

explorează mecanismele psihologice puse în mişcare de conştiinţa unei 

personalităţi scindate sau măcar de conştientizarea statutului fragil al 

fundamentelor percepţiei de sine (Botting, 1996: 8). Eminescu înscenează 

o astfel de explorare a structurilor eului mai întîi senzorial, prin gradaţia 

cu care personajul masculin îşi pierde simţul tactil, apoi explorînd 

resorturile psihice ale dependenţei erotice. Personajele sînt excentrice, au 

o dimensiune a excesivului (şi, prin aceasta, tipic romantice), dar 

participă şi ele la conturarea unei atmosfere gotice. Spre deosebire de 

studiul anterior (Ştefan, 2006: 103), considerăm că goticul eminescian nu 

are doar o dimensiune istorică, regăsită în problematica ciocnirii culturale 

şi a decorului, ci şi una senzorial-psihică. 

„Căci eu sînt vie, tu eşti mort”. 

Metamorfozele strigoiului în imaginarul eminescian 

Exegeza eminesciană a remarcat că motivul logodnicului mort, de 

largă circulaţie în romantismul european, structurează poemul Strigoii, 

fără a ajunge la vreun consens dacă sursa lui Eminescu a fost balada 

populară a fratelui/logodnicului mort (Eugen Todoran (1972: 92) 

identifică un blestem de dragoste, al logodnicului mort, păstrat în 

culegerea de folclor a lui Eminescu) sau balada Lenore, a lui Bürger, pe 

care poetul român începuse să o traducă (Dumitru Caracostea consideră 

că episodul cavalcadei nocturne din Strigoii provine de la Bürger 

(Caracostea, 1969: 340), baladă inspirată, la rîndul ei, din folclor. Ipoteza 

pe care o avansăm este că Eminescu a păstrat nucleul imaginarului acestei 

balade, fragmentînd scenariul narativ şi reconstruindu-l apoi în forma 

Luceafărului. Perpessicius notează că elaborarea Luceafărului începe în 

jurul anului 1874 (Eminescu, 1943: 372), aşadar se suprapune parţial cu 

laboratorul Strigoilor; mai mult, Alain Guillermou, care pledează pentru 

influenţa majoră a basmului Fata în grădina de aur asupra Luceafărului, 

subliniază totuşi că versul recurent în variantele poemului este „Un mort 

frumos cu ochii vii” (Guillermou, 1977: 367). În basmul lui Kunisch, 

sintagma este inexistentă (Kunisch, 2000), ceea ce arată o predispoziţie a 

imaginarului eminescian pentru mortul-viu, personaj frecventat de goticul 

literar. Eminescu conferă temei revenantului o dimensiune filosofică, prin 

mult-discutata alegorie a geniului găsită printre însemnările lui, însă este 

posibil ca acest cuplu de personaje despărţite prin moarte în Strigoii să fi 
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generat matricea cuplului de personaje din Luceafărul. Statutul exemplar 

al Mariei şi al lui Arald, înnobilaţi prin dragoste – „fiinţe triumfătoare şi 

devenite parcă, datorită pasiunii lor mutuale, semidivine” (Guillermou: 

200) – corespunde imaginii fetei de împărat şi a „tînărului voievod” sub a 

cărui înfăţişare apare Hyperion. Pentru susţinerea ipotezei, ţinem seama şi 

de opinia lui Petru Creţia că editarea operei eminesciene ar trebui să ţină 

seama de geneza textelor şi nu de distincţia dintre antume şi postume, 

întrucît poemele pe care le avem de la Eminescu sînt fragmente dintr-o 

epopee îndelung visată şi proiectată (Creţia, 1998: 26-30). Aşa se explică 

recurenţele de imaginar şi cele tematice, rescrierile şi multiplele variante. 

O astfel de abordare a operei eminesciene, din perspectiva unui 

continuum, oferă şi un răspuns problemei dizolvării mitului în religios, 

prin trecerea de la plutonic la neptunic, ipoteză ce nu se verifică în cazul 

Strigoilor.  

Imaginarul Luceafărului a fost, desigur, mult îmbogăţit, însă 

personajul Hyperion are atribute mortuare în ambele întrupări: giulgiul 

(„un vînăt giulgi” – „un negru giulgi”) şi paloarea cadaverică („Iar umbra 

feţei străvezii/E albă ca de ceară” – „Şi palid e la faţă”). Ochii negri ai 

strigoiului Arald, invocaţi obsesiv de Maria, se transformă în imaginea 

unui „mort frumos cu ochii vii” sau în „ochi mari şi minunaţi” care 

„lucesc adînc himeric”. Cavalcada lui Arald spre bătrînul mag este 

descrisă în termenii unui zbor nebun: „Arald pe un cal negru zbura şi 

dealuri, vale,/În juru-i fac ca visuri – prin nouri joacă lună –/[...] Iar 

steaua cea polară i-arată a lui cale”. Drumul Luceafărului spre Demiurg 

este, literal, tot un zbor printre luminile astrale: „El zboară, gînd purtat de 

dor,/Pîn‟ piere totul, totul”. În invocarea adresată magului răzbate dorinţa 

împlinirii iubirii prin materialitate şi concreteţe, dorinţă pe care o  

mărturiseşte şi fata de împărat din Luceafărul. Logodnicul e atras în 

moarte, în ambele cazuri, prin descîntecul de dragoste al femeii. Asistăm, 

aşadar, la o contaminare a imaginarului celor două poeme.  

Principala invariantă ce străbate metamorfozele strigoiului în 

forma corporală a Luceafărului pare a fi întruparea din stihii. În Strigoii, 

logodnica moartă răsfrînge lumina astrală, iar corporalitatea ei stihială o 

face consubstanţială cu cosmosul; revenirea ei în intervalul dintre lumea 

viilor şi cea a morţilor corespunde turbulenţei naturii („El vede toată firea 

amestecat-afară/Ninsoare, fulger, gheaţă, vînt arzător de vară”) şi 

abolirii regimului temporal. Cultura occidentală orientată vectorial are 
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oroare de sincopele timpului pe care nu-l mai poate stăpîni şi învesteşte 

cu o valoare demonică o astfel de simultaneitate a planurilor temporale, 

dacă ne gîndim, de exemplu, la felul în care imaginarul baroc al Istoriei 

ieroglifice reprezintă în cetatea demonică a Epithimiei o sincronie în 

diacronie
2
. Suprapunerea anotimpurilor este o încălcare a legilor firii care 

corespunde poetic hybrisului comis prin întruparea din nefiinţă. În 

Strigoii, Maria primeşte corp prin „nunta alchimică între foc şi apă” 

(Tacciu, 1979: 316), în timp ce Luceafărul se întrupează întîi din cer şi 

apă, apoi din soare şi noapte, sinteze al căror model G. Călinescu îl 

găseşte în Theogonia lui Hesiod (Călinescu, 2000: 68). Această întrupare 

dincolo de limitele firii, Tudor Vianu o vede ca pe o metamorfoză a zeilor 

din panteonul antic (Vianu, 1974: 95), deschizînd din nou problema 

tensiunii dintre creştinism şi păgînism, pe care poemul Strigoii o plasase 

în medievalitate. Structurile care polarizează imaginarul acestor două 

poeme sînt chiar cele care au dat naştere artei gotice, suprapunînd fiinţele 

fantastice ale Antichităţii şi ritualul creştin din catedralele decorate şi 

chiar păzite de himere şi de grylli. Acest paradox corespunde unei 

contradicţii interne a creştinismului medieval: pe de o parte, negarea 

trupului şi sublimarea lui în spiritualitate (la Eminescu, imaginea „ochilor 

vii”), pe de altă parte necesitatea de a imagina invizibilul (Schmitt, 1998: 

236), ceea ce face ca obiectul iubirii, pierdut în moarte, să capete trup din 

elementele în care s-a descompus. Luceafărul glisează spre o 

problematică filosofică, însă unul dintre nucleele imaginarului rămîne 

figura logodnicului mort, din balada populară.  

Concluzii 

Goticul răspunde unei propensiuni romantice spre arhitectura de 

dimensiuni gigantice şi nostalgiei pentru ilimitat şi pentru sublim. 

Imaginile arhitectonice sînt, totuşi, reflexele unor stări de conştiinţă, ce 

glisează pe gama dintre sumbru şi terifiant. Desigur, poetul nu cultivă un 

gotic programatic, reflexele gotice din scrierile lui provin pe de o parte 

dintr-un spirit al veacului (mai ales datorită studiilor la Berlin şi 

fascinaţiei pentru culturile vechi şi în special pentru cea egipteană, despre 

                                                 
2
 „Căci tot într-acelaşi pom mugurul crăpa, frundza să dezvăliia, floarea să 

deşchidea, poama lega, creştea, să cocea şi să trecea totdeodată” (Cantemir, 1978). 



EMINESCU ŞI METAMORFOZELE GOTICULUI: STRIGOII 

31 

care romanticii credeau că e o sursă directă a goticului), pe de altă parte 

din fantasmele mortuare ale mentalului colectiv, pentru că voga 

etnopsihologiei l-a atins şi pe Eminescu. Contaminarea ce a avut loc între 

imaginarul Strigoilor şi cel al Luceafărului este una dintre liniile prin 

care goticul, cu implicaţiile sale psihice, a percutat în imaginarul şi 

sensibilitatea eminesciene. 
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ANAMARIA-IULIA VASIAN 

Master I, Cluj-Napoca 

Ironia. Critica criticilor 

Ironia presupune, ca mecanism textual, nu de puține ori riscuri 

majore. Or, a folosi ironia pentru a construi un discurs despre poezie este 

și mai periculos. Este ceea ce face Eminescu în unele din operele sale. Nu 

doar că nu lasă discursul „să alunece”, ci, mai mult de atît, îi creează niște 

zone de indeterminare care, dincolo de lipsa de sens pe care ironia o 

denunță, creează ele însele sens. În majoritatea cazurilor, poetul „vede (ca 

și Hegel) în ironia romantică nu atît o manifestare de libertate totală a 

spiritului, cît pericolul nesubstanțialității. De aceea sînt rare cazurile în 

care actul poetic în sine primește la Eminescu valoarea unui act 

ontologic” (Petrescu, 1978: 73). Totuși, dacă în Epigonii recurgea la 

soluția ironică atît de bine pusă la punct prin elogiul înaintașilor scris într-

un  limbaj epigonic, în Epistolă deschisă către homunculul Bonifacius și 

ms c)2268, 34-35, poetul recurge la o ironie adresată criticilor. Pe lîngă 

critica evidentă, „ironia ca reflexie perpetuă se dovedește a fi o versiune 

estetică modernă a scepticismului, marcată de agilitatea eternă a 

observatorului, a creativității debordante, dar și de o epoché modernă. La 

fel ca și scepticismul antic, «impertinența divină» a ironizării poate 

apărea ca instrument eficient împotriva dogmaticului și rigidității” (Klaus, 

2005-2006: 195). Dincolo de amendarea clișeului, a nonvalorii prin 

ironie, Eminescu o folosește ca posibilitate de a-și pune în scenă 

concepția asupra poeziei și a limbajului plecînd de la ironizarea unui 

discurs fără valoare. În Epistolă deschisă către homunculul Bonifacius, 

ironia, dincolo de persiflarea „criticului vremii”, antrenează o serie de 

motive care urmăresc să redea „rețeta” a ceea ce înseamnă poezie și 

limbaj. 

Există o prezentare directă a lumii întoarse pe dos: „Astfel e 

mașina lumei: ciubotari sînt azi politici/Găsești sculptor făr‟ de mînă, 
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orbii pictori, urșii critici”
1
. Eul poetic conștientizează dezordinea lumii, 

ironia fiind, de fapt, conștiința unui univers ca haos. (cf. Schoentjes, 

2001). Dincolo de aceasta, întregul poem mizează pe antiteza dintre ceea 

ce este și ceea ce ar trebui să fie, sugerînd o lume în haos, o lume care nu 

mai realizează distincția între valoare și nonvaloare. Limbajul ironic 

permite intruziunea într-un astfel de univers, însă, dincolo de 

mecanismele unui limbaj descris ca fiind gol, lipsit de substanță, poetul 

își construiește propria concepție despre actul poetic. O lume nelalocul ei 

este sugerată și cînd contemporanul este criticat cu privire la faptul că nu 

știe face artă: „Cine vreà să zugrăvească să înveț‟ întîiu desemnul”. Pe de 

altă parte, acest „soi” de critic apare ca imagine inversată de ființare: 

„Toți pretind egali să-ți fie să te ‟mpaci cu a lor soiu,/Cărui Joe i-a dat 

viață, răsuflînd pe dinapoi”.  

Dincolo de sancționarea criticului, reperăm ironia poetului ca 

atitudine ce simbolizează o gravitate profundă. Gîndirea (element esențial 

pentru construirea unei lumi cu sens în etapa „vîrstei de aur” și, ulterior, 

mijloc de amendare al nesubstanțialității) homunculului este un „isvor 

mefitic”. Se subliniază prin denumirea „homuncul” artificialitatea 

persoanei fizice, însă asocierea acesteia cu o minte ca un „isvor mefitic” 

desființează omul și la nivel spiritual. Nonsubstanțialitatea celuilalt este 

atacată mereu în scopul de a o amenda, dar și în scopul prezentării unei 

stări de fapt tot mai generală. Coborîrea tonului la adresarea „dragul 

meu” (încărcată de ironie) nu face decît să pregătească ținta pentru încă o 

serie de „sfaturi” care sînt date în același ritm. În acest discurs ironic, 

există o propoziție în care ni se sugerează faptul că poetul „debordează” 

de cuvînt, că mijloacele verbale pălesc în fața energiei creatoare: „Cînd 

pe mine forma, limba abia poate să mă‟ncapă”. Dacă pînă acum discursul 

ironic îl viza pe Bonifacius, om ce critică ironic opera eminesciană, 

această propoziție tinde să ironizeze limba însăși, aproape incapabilă de a 

participa la realizarea unui discurs care să cuprindă puterea de creație a 

poetului. Ironia nu mai este cuprinsă într-o propoziție care-l să-l aducă în 

față pe Bonifacius, ci ea cuprinde limba, element care se interpune între 

                                                 
1
 Toate referirile la textele eminesciene se fac după ed. Opere, îngrijită de 

Perpessicius, vol. I și II, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 

1963. 
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subiect și criticul operei sale. Ironia are o altă valoare, în sensul în care 

aduce în față eul în toată plenitudinea sa: „Pentru ca un nou mod de ironie 

să poată să apară, el trebuie să rezulte din afirmarea subiectivității într-o 

formă și mai înaltă. Trebuie să fie subiectivitate la puterea a doua, 

subiectivitate a subiectivității” (Kierkegaard, 2006: 350). Există acest 

moment în poem care-l cuprinde pe ironistul-poet în totalitatea sa. Mai 

mult, exercițiul ironic are loc și în clipa în care poetul vorbește despre 

receptarea textelor lui nu numai de către homuncul, ci și de către 

contemporanii care au acces la artă și la o părere avizată despre ea prin 

statutul lor social: „Cei ce-mi critică cîntarea sînt uimiți și oameni mari-

s/C‟un cuvînt spre-a mă‟nțelege mai sînt alți emunctae naris./Pentru 

astea trebui crieer, și aceasta-ai voștri n‟au”. Lipsa creierului atestă 

absența unei individualități în ceea ce privește contemporaneitatea. Ironia 

nu face decît să individualizeze eul eminescian, întrucît ea „înseamnă 

suplețe, adică extrema conștiință. Ea ne face, cum se spune, «atenți la 

real» și ne face imuni la îngustimea și deformările patosului intransigent” 

(Jankélévitch, 1994: 31). 

În ms. 2268, 34-35, ironistul vizează, din nou, receptarea propriei 

opere de către contemporaneitate: „Cînd din ziar[ul] ce‟l disprețui chiar 

și laude-oiu auzi/Cînd acei ce nu-s în stare, nici n‟ar fi a mă pricepe”. Pe 

lîngă aceasta, manuscrisul se dedică într-o mult mai mare măsură 

teoretizării poeziei prin intermediul ironiei. Se revine la problematica 

formei: „Am de gînd să las deoparte vechiul mod de stihuire/Am să caut 

forma nouă, și proroc să mă constitui/Și precum făcură alții, limba 

noastră s‟o prostitui”. În mod ironic, poemul se încheie cu o impresie a 

căderii în obișnuința lucrurilor: „Azi citesc făr a pricepe, mîini vor ști să 

mă citească”. Regăsim aici o formă de resemnare, Eminescu renunțînd la 

„idealul comunicării cu un veac apoetic” (Petrescu, 1978: 79). 

Textele presupun prezența unei ironii verbale: „Castraveți la 

grădinar vinzi și ceaslov lui sfîntu Petru?”, dar și a unei ironii-atitudine, 

întrucît Eminescu nu renunță la a-și privi „personajele” cu o anumită 

superioritate care generează o critică acidă. Dincolo de a-i critica pe 

Bonifacius și pe contemporanii săi, „ironia eliberează în același timp 

ironia și poetul” (Kierkegaard, 2006: 435). Poetul este eliberat, deoarece 

iese din sfera unei singularități pentru a-și vedea opera din exterior prin 

raportarea pe care o face la gestul critic al oamenilor vremii. El nu se 

mulțumește să pună două structuri în antiteză. Apelează la ironie. De ce o 
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astfel de abordare? În cazul de față, ironia anulează o formă de discurs 

fără substanță (cel al criticilor), dar o evidențiază, legitimînd-o, pe cea 

eminesciană, dîndu-i caracterul de valabilitate, capabilă de a cuprinde 

lumea în „desemnul” învățat. Antiteza nu-i servește autorului, deoarece în 

ironie nu există decît o mai mare lejeritate de a rîde de situațiile 

prezentate, ceea ce-i permite o oarecare distanțare critică.  

Scopul ironiei este, pe de o parte, de a prezenta nonvalorile vremii 

și, pe de altă parte, de a scoate în evidență sistemul la care aderă poetul. 

La modul general, textul denunță, însă există situații în care el urmărește 

să afirme, prin intermediul negației, valoarea: „Am să caut forma nouă, și 

proroc să mă constitui/Și precum făcură alții, limba noastră s‟o 

prostitui”. De aici modernitatea limbajului eminescian: aduce în prim 

plan nesubstanțialul pentru a contura esențialul. Utilitatea ironiei rezidă 

aici în faptul că implică și însoțește teoretizarea unui concept: poezia. 

Întîi de toate, trebuie găsit ritmul, modul de „stihuire” pentru ca ulterior 

forma să se umple de substanță. Ironia este considerată astfel acțiune și nu 

factor al contemplației pasive (cf. Bourgeois, 1974: 18). 

Kierkegaard afirma că „plictisul e singura continuitate pe care o 

are ironistul” (Kierkegaard, 2006: 396). Nu consider că în cazul de față 

limbajul ironic este unul care cade în plictis. Dacă s-ar întîmpla asta, el și-

ar rata întîlnirea cu lectorul său. Dimpotrivă, limbajul eminescian devine 

interesant deoarece apelează la ironie ca la un subterfugiu: ea devine 

posibilitatea mascării perfecțiunii, a descrierii care redă formula actului 

poetic. Poetul construiește un discurs despre poezie raportîndu-se la altul 

nesubstanțial. Discursul ironic despre nonsubstanțialitatea unui limbaj 

alimentează un discurs despre modul în care se face poezia. Ironia 

permite negarea limbajului nesubstanțial al criticului (contemporanului) 

și, simultan, afirmarea propriei viziuni despre actul poetic. Negația devine 

pretextul afirmației. În variantele prezentate, ironia este elementul care 

ordonează limbajul și, pe de altă parte, cel care îl salvează de la eșec. 

Cum se poziționează ironistul Eminescu în textele sale? În primul 

rînd, atitudinea critică este necruțătoare. Ironistul Eminescu ia o poziție 

superioară față de criticul și contemporanul său. Critica lui, deși vizează o 

singură persoană într-unul dintre texte, urmărește denunțarea unui fel 

specific de a fi al perioadei. Se realizează, astfel, o apropiere între poet și 

creația sa. Ironia dă posibilitatea unei emancipări și distanțări față de un 

mediu insipid. De altfel, distanțarea posibilă prin intermediul acestei 
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figuri se realizează chiar față de Joe, un deus ex machina al 

contemporanilor, dar nu și al eului eminescian. Ironia îi oferă ironistului 

libertatea, privilegiul de a refuza un dumnezeu „răsuflînd pe dinapoi”, un 

act desacralizat. Ironizîndu-l pe Joe, poetul ironizează un act în care-i 

cuprinde pe ceilalți, dar nu și pe sine. El se derogă de la o lege aparent 

implacabilă pentru ceilalți, ca și cum ar dispune de propriul său demiurg. 

Ironia eminesciană în textele de față „își are forța în critică, în 

elementul subversiv” (Klaus, 2005-2006: 208). Dincolo de asta, însă, 

ironia concentrează forțe majore în vederea stabilizării conceptului de 

artă/poezie. Pe lîngă discursul criticului său, ironia poetului vizează 

formula actului poetic, modalitatea în care trebuie înțeleasă poezia ca și 

creație. Mai ales că ea se realizează în raport cu amendarea unui discurs 

fără valoare. Ironia limbajului eminescian atacă acolo unde simte 

inconsistență valorică în atitudine, creație, unde se simte atacată, dar, pe 

de altă parte, ea oferă posibilitatea unei afirmări totale în zona creației. 

Deși cele două texte se construiesc pe/ prin ironie, discursul nu (se) 

ratează, întrucît el funcționează datorită sensului afirmat prin lipsă de 

sens
2
. 

Cele două texte prezentate sînt variante ale Scrisorii a II-a. Ele nu 

se regăsesc în varianta definitivă a operei, însă există situații în care unele 

versuri din aceste manuscrise au fost prelucrate și au devenit parte din 

alte poeme. Un astfel de exemplu e poezia Criticilor mei unde avem 

versurile :„Înșirînd cuvinte goale/Ce din coadă au să sune”. În Epistolă 

deschisă către homunculul Bonifacius întîlnim: „Și să cat numai atîta cu 

cuvintele se „nnoadă –/Hîrbuite, fără noimă să le-așez sunînd din coadă”. 

La variantele prezentate, Eminescu lucrează în anul 1881, iar Criticilor 

mei apare în 1883. După cum se poate observa, doi ani mai tîrziu, poetul 

preferă o formă a versurilor mai scurtă, iar cuvintele „hîrbuite” se 

transformă în cuvinte „goale”. O echivalare a versului „Cînd nu știi de-i 

bun desemnul și coloarea pusă bine?” din Epistolă... sugerează aceeași 

idee din versurile aparținînd Criticilor mei: „E ușor a scrie versuri/Cînd 

nimic nu ai a spune”. Oricare cap îngust, poezie ironică din 1878 

pomenește de versuri „goale de cuprins” pe care le preferă contemporanul 

                                                 
2
 În L‟ironie littéraire, Phillippe Hamon afirmă că un pericol al textului ironic este de 

a deveni cu atît mai fragil cu cît faptele ironice din el sînt mai numeroase. 
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superficial, în timp ce poetul „Va cumpăni în iambi turnata limbă:/Ici va 

mai pune, dincolo va șterge”.  

În toate variantele, Eminescu are o preocupare pentru versul și 

cuvîntul gol, elemente ce reprezintă leitmotive în cazul acesta. Interesant 

este faptul că se produce o modificare esențială: dacă în 1881 poetul 

pomenește cuvîntul „hîrbuit”, în 1883 cuvîntul este „gol”. Dacă primul 

termen mai impunea o doză de sens minimă, ce-l de-al doilea nu face 

decît să sugereze inclusiv fonetic vidul, lipsa totală de sens. Asta indică 

Eminescu de la Epigonii pînă la Criticilor mei: un limbaj gol, mecanizat, 

dar care transmite totuși un sens, acela al lipsei de sens. Critica criticilor, 

a detractorilor săi, este mijlocul prin care subiectul eminescian denunță 

poezia și limbajul fără substanță. Ironia atacă o formă neadecvată de a da 

sens lumii, dar, în același timp, teoretizează modul în care se face poezia, 

sugerîndu-se forma perfectă, ritmul perfect care să cuprindă actul poetic.  
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ALEXANDRA ROXANA LAZĂR 

Anul III, Brașov 

Jocul deconstrucției în Sărmanul Dionis 

„Două vorbe concluzive. Cine este omul adevărat al 

acestor întîmplări, Dan ori Dionis? 

Mulţi din lectorii noştri – vor fi căutat cheia 

întîmplărilor lui în lucrurile ce-l înconjurau; […] mulţi vor 

gîndi a fi ghicit sensul întîmplărilor lui, reducîndu-le la 

simple vise a unei imaginaţii bolnave. Fost-au vis sau nu, 

asta-i întrebarea. Nu cumva îndărătul culiselor vieţei e un 

regisor a cărui esistenţă n-o putem explica? Nu cumva sîntem 

asemenea acelor figuranţi cari, voind a reprezenta o armată 

mare, trec pe scenă, încunjură fondalul şi reapar iarăşi?” 

(Eminescu, 2002: 103). 
 

Vladimir Jankélévitch, în eseul intitulat Ironia, atrage atenţia 

asupra capacităţii de simulare şi disimulare a ironiei, care creează în mod 

artificial un obstacol menit să-l inducă în eroare pe cititor, reper regăsit şi 

în cazul prozei eminesciene Sărmanul Dionis, concludent fiind jocul 

naratorului care la sfîrşitul construcţiei nuvelei, ca procedeu 

contrapunctic, inserează pasaje menite să demistifice, să deconstruiască 

interpretarea cititorului care se lasă atras în capcana acestuia, şi începe să 

pună la îndoială coerenţa pe care şi-a formulat-o în urma actului de 

lectură. Acesta este incitat să se chestioneze în legătură cu adevăratul 

protagonistul al acestor întîmplări, Dan sau Dionis şi în privinţa rolului 

jucat de umbră şi de bust. De fapt, naratorul deconstruieşte tot ceea ce de-

a lungul naraţiunii a clădit printr-o răsturnare neobişnuită de situaţie, iar 

deși își face simțită prezența pe întreg parcursul lecturii, acum devine mai 

puternică, mai pregnantă, printr-un joc al ironiei care presupune supleţe şi 

echivalează cu o „extremă conştiinţă”(Jankélévitch, 1994:31) care ne face 

mai atenţi la real.  

Jocul intersectării vocii narative cu lectorul nu transpare doar în 

acest punct, sau doar în ceea ce priveşte pluralitatea perspectivelor, ci şi 

în cazul unor pasaje cînd acesta pare a fi un observator exterior, dar care 

posedă capacitatea de a capta ceea ce se întîmplă în conştiinţa lui Dionis, 

afirmînd faptul că acesta nu ştie motivul pentru care a „aşternut” versurile 
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pe foaie dar care totuşi, menţionează că acesta se constituie într-o 

defulare: „O lume întreagă de închipuiri umoristice îi umpleau creierii, 

care mai de care mai bizară şi mai cu neputinţă. El băga de seamă că 

gîndirile lui adesea se transformau în şiruri ritmice, în vorbe rimate, şi 

atunci nu mai rezista de-a le scrie pe hîrtie”.  

Nuvela este construită pe două nivele, unul fiind acela al 

naraţiunii propriu-zise, care se dovedeşte a fi ghidată majoritar de 

elemente constitutive ale ironiei romantice, iar celălalt este reprezentat de 

poemul care aparent îi aparţine lui Dionis, înţesat de trăsături ale ironiei, 

care într-un anume punct poate fi echivalată cu rîsul filosofic, din 

perspectiva detaşării pe care aceasta o presupune. 

Friedrich Schlegel considera ironia romantică drept procedeul de 

distrugere şi recreare continuă a obiectului, operaţie care nu reprezintă 

nimic altceva pentru cel ce o utilizează decît stăpînirea materiei în care s-

a cufundat, şi care poate fi oricînd transformată şi cosmetizată după bunul 

lui plac, funcţionînd mai degrabă, din prisma energiei sale demascatoare, 

demistificatoare, deoarece ironia va deveni un fel de suflu divin care 

condensează însă  „o conştiinţă a bufoneriei transcendente” (Schlegel, 

1983: 31), care se va descoperi pe sine ca unică realitate. Dionis fiind 

nemulţumit de ceea ce-i oferă planul exterior caută un substitut în varii 

moduri, prin pendularea între lumile inferioare ale animalelor şi 

acceptarea pactului cu Ruben şi călătoria pe lună.  

Poezia inserată în cadrul prozei reluată şi separat, cu titlul 

Cugetările sărmanului Dionis, poate fi văzută ca o punere în abis, o 

reflecţie la nivel simbolic şi parodic a întregii desfăşurări a nuvelei, prin 

această proiectare în lumea pisicilor a lui Dionis, care este ferm convins 

că și în acea situație ar fi inundat de meditaţii melancolice şi lirice: 

„Noaptea-n pod, cerdac şi streşini heinizînd duios la lună”, anticipează 

saltul său dintr-o epocă în alta, în aparenta transfigurare în călugărul Dan. 

Parodia nu vrea să îşi distrugă obiectul, ideea ocultă coexistînd cu 

reprezentarea ei caricaturală, modalitate prin care „Eminescu aplică în 

mod creativ lecţia acelei estetici a jocului şi a iluziei care este barocul 

shakespeareean” (Dobrescu, 2004: 73). 

Prin inserţia poemului satiric şi autoironic în structura nuvelei, 

naratorul nu îi distorsionează coerenţa, ci dimpotrivă, îi  oferă o cheie de 

interpretare, deoarece prin insinuarea de circumstanţe atenuante 
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personajul principal încearcă să-şi justifice evadarea în planul visului, ca 

refugiu, lume compensatorie a unei realităţi sociale dure.  

El îl întrupează pe răzvrătitul social care găseşte şi alege drept 

metodă de protest cufundarea în sine, dat fiind faptul că existenţa din 

cadrul societăţii contemporane îi pare imposibilă, mai ales din prisma 

condiţiei artistului într-o astfel de lume pervertită : ‚Şi-n această sărăcie 

te inspiră, cîntă barde-/Bani n-am mai văzut de-un secol, vin n-am mai 

băut de-o lună”, accentuînd starea de declin în care se află, din cauza 

modului în care societatea îl recompensează pe poet: „Un regat pentr-o 

ţigară, s-umplu norii de zăpadă/Cu himere!... Dar de unde/Scîrţîie de vînt 

fereastra,/În pod miaună motanii”. 

Încă din însăşi structura poemului transpare nu doar soarta tragică 

a omului de geniu într-o societate filistină, impasibilă la adevăratele 

valori, ci şi tendinţa personajului de a se desprinde de lumea contingentă, 

de a modela şi deforma existenţa într-un mod propriu, prin permanenta 

raportare, nu doar la propria condiţie, ci şi la modul în care ar trebui să se 

desfăşoare aceasta, respectiv anticipează aventura sa siderală prin 

transgresarea de planuri, timpuri şi existenţe în căutarea celei care să-i 

ofere sentimentul completitudinii.  

Prin intermediul ironiei, acesta nu doar că reia contactul cu lumea 

exterioară, ci se şi înalţă deasupra ei, chiar la nivelul rîsului filosofic, 

cuprinzînd o viziune hiper-lucidă asupra neajunsurilor, asupra 

deşertăciunii, Dionis reuşind să îşi depăşească propria condiţie tocmai 

datorită capacităţii sale de obiectivizare şi transpunere într-un plan 

exterior coordonat de luciditate.  

Poemul devine o punere-în-abis a nuvelei, asemănări putînd fi 

vizibil trasate între cele două structuri, diferenţa fiind aceea că nuvela 

prezintă şi soluţia pentru răzvrătirea lui Dionis, şi anume, visul ca refugiu, 

ca dimensiune analogă, periplu între identităţi şi entităţi, simboluri ale 

regresiunii pînă la starea plenară, prin schimbul între sine, cel muritor, şi 

umbra, ca martor al migraţiei spiritelor prin trupurile trecătoare.  

Umbra devine un fel de carcasă imuabilă în care au loc varii 

transferuri între identităţi, are „conştiinţa eternităţii” , posedă o memorie, 

fiind de fapt reprezentarea raţiunii, a conştiinţei, care rămîne în planul 

terestru cînd Dionis şi Maria pornesc în aventura lor transcendentală: 

„Cine-i acolo, zise Maria tremurînd pe pieptul lui. Umbra ta, răspunse el 

zîmbind, ea rămîne în locul tău…vezi-o cum doarme”. 
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Poemul satiric rezumă într-o oarecare măsură scindarea între 

identităţi, schimbul între Dionis-Dan-umbră, fiind reprezentat la o scară 

mai mică, prin perindarea între condiţia de şoarece, ploşniţă şi motan, 

Dionis substituindu-şi poziţia cu a acestora în încercarea de a amenda, pe 

un ton ironic, atitudinea societăţii faţă de artist, căruia nu doar că îi este 

dat să trăiască în sărăcie, dar care se guvernează după alte valori, geniul 

fiind considerat uneori un element de care societatea se poate lipsi, 

această poziţie fiind evidentă în comentariul pe care acesta îl face legat de 

purice: „Să-mi moi degetul în gură – am să-l prind – ba las 

săracul./Pripăşit la vreo femeie, ştiu că ar vedea pe dracul –/Dară eu – 

ce-mi pasă mie- bietul «îns!» la ce să-l purec?”. Ceea ce putem remarca 

aici este faptul că „îns” ca echivalent al substantivului „individ” este scris 

cu ghilimele, pentru a marca faptul că fie acest termen este folosit într-un 

mod peiorativ, fie reprezintă o transcriere, o citare, traducînd o adresare a 

cuiva, posibil a modului în care societatea îl tratează pe artist, respectiv, 

marginalizîndu-l şi neconsiderîndu-l „om”. 

Atît finalul poemului, cît şi al nuvelei sînt scrise într-o cheie 

ironică, poezia conţinînd ideea unei resemnări, prin invocarea lui Dionis 

fie a somnului fie a morţii, poezia fiind echivalată cu sărăcia, nuvela 

translatînd această atitudine nu neapărat de resemnare, ci de 

conştientizare a posibilităţii existenţei unei forţe exterioare, puternice, un 

păpuşar, care manipulează umanitatea, naratorul deghizîndu-se în 

personaj, îl supune pe cititor la un joc al interpretărilor subliniind faptul 

că logica nu poate fi percepută, destinul nu poate fi schimbat, oricît i ne-

am împotrivi, iar o atitudine de superioritate, este taxată, aşa cum s-a 

întîmplat în cazul lui Dan, care se întreabă, într-un moment de exaltare 

„Oare fără s-o ştiu nu sînt eu însumi Dumne….Vum! sunetul unui clopot 

urieşesc – moartea mărei”. 

Dimensiunea socială se transformă într-un pretext pentru a medita 

pe teme mult mai profunde, pe marginea condiţiei umane în general, nu 

doar în ceea ce priveşte condiţia omului de geniu, acest aspect fiind 

vizibil îndeosebi în ceea ce se vrea a fi finalul nuvelei.  

Caius Dobrescu semnalează existenţa unei reprezentări a teoriei 

„prăbuşirii omului politic” refugiul fiind în „spaţiul privat al secolului al 

XIX-lea”, iar studiul atent al acestui cîmp de tensiuni intelectuale, aşa 

cum îl putem reconstitui din opera lui Mihai Eminescu demonstrează 

faptul că spaţiul privat reprezintă unul dintre focarele în care se 
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concentrează de fapt marile dileme intelectuale şi morale ale modernităţii, 

Carl Schorske observa faptul că inovaţia artistică era secretată tocmai din 

„explorarea şi valorificarea estetizării acestui spaţiu privat”. 

Reprezentarea spaţiului privat ca „refugiu”, „evaziune” la lumea 

exterioară, se dovedeşte a fi nesatisfăcătoare, deoarece, în realitate, 

spaţiul privat se convertise, de-a lungul secolului al XIX-lea într-un fel de 

„Lume Nouă”; Eminescu, aşa cum remarcă şi Caius Dobrescu, se află 

„angajat în acest proces de autoexplorare – la începuturile sale poetice, 

într-o formă mai mult instinctuală, ulterior, într-un mod tot mai conştient 

de sine şi mai elaborat”. Asistăm de fapt la un proces de „dezvrăjire” a 

lumii exterioare şi de idealizare a celei interioare, propusă ca unică 

soluţie, în nuvela Sărmanul Dionis, personajul principal abrogă lumea 

exterioară instituită ca realitate în numele propriei sale identităţi private, a 

realităţii sinelui.  

Evidentă este şi distanţarea ironică a naratorului faţă de Dionis, 

ironie dublată de afecţiune totuşi, personaj care este prezentat drept un 

autodidact uşor semidoct: „Un copist avizat a se cultiva pe apucate, 

singur… şi această libertate de alegere în elementele de cultură îl făcea 

să citească numai ceea ce se potrivea cu predispunerea sa sufletească atît 

de visătoare […] Lipsit de iubire – Căci n-avea pe nimeni în lume”. 

Putem observa introducerea subtilă de „circumstanţe atenuante” de către 

narator cu intenţia explicită de a ameliora senzaţia de semidoctism 

„metafizic”, care conturează două linii de argumentaţie şi anume, una 

vizează inteligenţa personajului care se dovedeşte a fi capabil să se 

autoironizeze, iar cealaltă sensibilizează cititorul prin vîrsta fragedă care 

îi e atribuită lui Dionis şi faţă de condiţia sa de orfan. 

Caius Dobrescu, semnalează faptul că „imaginaţia lui Dionis este 

în carnaval, el „amuzîndu-se – un mic Shakespeare sau un mic Dumnezeu 

ce se arată” , deformînd într-un mod parodic, prin relativizarea valorilor 

(ce înseamnă Homer din perspectiva şoarecilor?): „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”, lumi 

care se supun unor reguli proprii, de pildă, ploşniţele: „Au ieşit la 

promenade – ce petrecere gentilă!/Ploşniţa ceea-i bătrînă, cuvios în mers 

păşeşte;/Cela-i cavaler… e iute… oare ştie franţuzeşte?”, imagini ce 

reconstituie parcă o paradă în care domină absurdul tocmai prin 

normalitatea pe care vrea s-o impună. 
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Sistemul religios al pisicilor este înfăţişat într-un mod parodic, 

care pare „un reflex al sarcasmului cu care Heine însuşi întîmpina 

efuziunile spirituale şi religioase ale primelor generaţii romantice” 

(Jankélévitch, 1994: 31), parodiind ceea ce teologia numeşte „argumentul 

prin predestinare”: „Nu vedeţi ce-nţelepciune e-n făptura voastră 

chiară?/O motani fără de suflet! –La sgîriet el v-a dat ghiară/ Şi la tors 

v-a dat musteţe-vreţi să-l pipăiţi cu laba?”. 

Carnavalescul implică dezagregarea ordinii prestabilite a lumii 

prin amestecul de „roluri”, prin turnura ironică a existenţei, dimensiunea 

carnavalescă a imaginarului instituit de poezia lui Dionis se recomandă ca 

fenomen tranzitoriu ce mizează pe artificiu şi conferă sugestia 

inconsistenţei, prin schimbarea alertă de decoruri, inversarea termenilor, 

joc intim între iluzie şi realitate, iar abolirea ierarhiilor şi relativizarea 

autorităţii devin atît atribute ale acestuia cît şi elemente constitutive ale 

mecanismului ironiei.  

Motivul motanului ca actant în cadrul ironiei romantice mai este 

regăsit şi în cazul comediei Motanul încălţat a lui Ludwig Tieck , 

dramatizare a bine cunoscutului basm al lui Perrault, motanul fiind cel 

implicat în lumea politică, scandînd, spre uimirea publicului din sală, un 

dicton ca „Libertate, Egalitate!”, pulverizarea realităţii fiind totală. La 

Hoffmann, detaşarea ironică se vădeşte în modul în care acesta îşi 

distruge cu voluptate creaturile printr-un act de separare mentală, motanul 

Murr fiind o proiecţie a personalităţii autorului, Eminescu preia motivul 

motanului, nu ştim dacă pe aceeaşi filieră închipuindu-se pe sine motan, 

parafrazînd glumeţ principiile filosofiei schopenhaueriene: „Filozof de-aş 

fi – simţirea mi-ar fi veşnic la aman [...] Le arăt că lumea vis e-un vis 

sarbăd – de motan”. 

Chiar însăşi teoriile lui Dionis sînt impregnate de speculaţii 

ezoterice, astrologice, magice, sugestia fiind chiar aceea că există un 

punct comun al tuturor tradiţiilor ezoterice, manuscrisul de „zodii” fiind 

de fapt o astrologie bizantină, cu regulile sistemului geocentrist, „sistem 

care admite pămîntul de centrul arhitecturei lumeşti şi pe om de creatură 

pentru a cărui plăcere Dumnezeu ar fi făcut lumea. Titlul era scris şi 

latineşte”, credinţa fiind aceea într-o tradiţie iniţiatică unică.  

Poemul instituie un univers de paradă în care lumile îl constituie 

sînt diverse iar regulile după care acestea se guvernează sînt specifice, dar 

care totuşi păstrează reminiscenţe ale lumii exterioare, acest imaginar 
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reprezentînd de fapt o parodie pe mai multe nivele şi chiar o autoironie. 

Dimensiunea autoironică este pregnantă prin prisma inserţiilor lui Dionis, 

vizibil atunci cînd se raportează la propria condiţie: „Şi-n această sărăcie 

te inspiră, cîntă barde –/Bani n-am mai văzut de-un secol, vin n-am mai 

băut de-o lună”, „Uh! Ce frig… Îmi văd suflarea – şi căciula cea de 

oaie/Pe urechi am tras-o zdravăn – iar de coate nici că-mi pasă”,  

următoarea inserţie fiind chiar un intertext cu Shakespeare („Un regat 

pentru un cal”): „Un regat pentr-o ţigară, s-umplu norii de zăpadă/Cu 

himere!”. 

Ironia relativizează lucrurile prin imaginaţie şi vis, pînă la o 

suprapunere a celor două, viaţa devenind vis şi visul viaţă, individul îşi 

propune să fie altul, se caută în altul, prinzîndu-se şi pierzîndu-se uneori 

într-un joc ameţitor de oglinzi, măşti, umbre, imagini multiplicate ale 

propriului chip. De aici o dublă ipostază: a neputinţei identităţii cu sine şi 

a permanentei căutări a alterităţii. Jocul ameţitor al măştilor desemnînd 

alterităţile se transformă în element ordonator al universului prozei 

eminesciene Sărmanul Dionis , care se transpune, parodiindu-i fie pe cei 

consideraţi maeştri, Shakespeare, Heine, fie autoironizîndu-se, în lumi 

diverse, creîndu-şi astfel noi şi noi identităţi. 

Referitor la autosuficienţa eului, Dionis îşi atribuie rolul de 

demiurg prin jocul pendulării perspectivelor între interior şi exterior, prin 

translarea timpului şi a spaţiului în sfera privată, ca generatoare de 

realitate suficientă şi totală: „În faptă lumea-i visul sufletului nostru. Nu 

esistă nici timp, nici spaţiu – ele sînt numai în sufletul nostru. Trecut şi 

viitor e în sufletul meu, ca pădurea într-un sîmbure de ghindă, şi infinitul 

asemene, ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de rouă”, demiurg 

capabil să instituie lumi, să le parodieze prin raportare la regulile lumii 

exterioare, să îşi transvazeze propriile reguli în ordinea lumii create, dar, 

în acelaşi timp, să nu le vadă ca pe un refugiu în spaţiul privat, ci prin 

autoironie să le sesizeze imperfecţiunile, punctele slabe şi să le 

deconstruiască, aşa cum se întîmplă şi în cadrul întregii nuvele, prin 

schimbul de roluri între Dionis-Dan-Umbră, dar şi în cadrul poemului 

satiric şi autoironic care însumează cugetările lui Dionis. 

Ironia, atent deghizată şi mascată de un ton grav, chiar tragic pe 

alocuri, nu trădează adevărata sa intenţionalitate, şi permite, ca „principiu 

al lucidităţii, al echilibrului interior şi al detaşării supraconştiente”,  

constituirea ei drept coordonata centrală a nuvelei, aceasta devenind 
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romantică în momentul în care se ascunde în mantaua fantasticului, a 

cărei recuzită este intens exploatată de Mihai Eminescu.  

Ironia ca principiu ordonator devine strategie în ceea ce priveşte 

jocul naratorului cu cititorul, atît din perspectiva structurării nuvelei, prin 

accentele vădit parodice, dar şi a poemului, învăluit de substanţă ironică 

nu doar la adresa societăţii, dar şi asupra sieşi, ca existenţă ce nu îşi 

dovedeşte suficienţa decît prin şi pentru sine. 
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ROXANA ROGOBETE 

Anul III, Timişoara 

Carnavalesc şi ironie: strategii ale subversiunii 

„Şi eu intrai”… Intrai prin oglinda spartă a sălii de repetiţii, 

oglindă ale cărei cioburi se aud sub tălpile mele. Mă aplec şi îmi constat 

multiplicările, sînt ale fragmentelor propriei imagini, la fel ca în cazul lui 

Harry Haller. Iau bucăţile şi le lipesc după un principiu combinatoriu într-

un album care nu e numai al meu, ci al tuturor: prin toate personajele care 

îi trec prin faţă, e aproape anatomic, corporal şi are, la fel ca oglinda, o 

memorie intermitentă, decupînd din fiecare actant cîte o fibră a existenţei, 

mai efemeră sau mai persistentă. Prin acest artificiu am cunoscut şi „mulţi 

nebuni de carnaval/Ce boneta nu şi-o leapădă/Nici măcar în zilele de 

Post/Unul se preumblă cu funingine mînjit/Altul cu mască şi travestit” 

(Brant apud Stoichiţă, Coderch, 2007: 208). Fatumul a făcut ca… 

fatuusul să fie reactualizat permanent în spectacolul care vorbeşte despre 

viaţă şi moarte, sacru şi profan, despre mezalianţele care captivează 

existenţa umană ori seduc un edificiu textual. Nebunii de carnaval îşi 

caută boneta în Albumul eminescian… Unde este boneta din imagine? O 

corabie pentru o bonetă de nebun! Ce reconstruieşte însă Albumul? Un 

„bal-mascat cu lume multă” unde se travestesc oameni, dar şi „poveşti”, 

texte şi contexte, unde oglinda dublează orice manifestare în negativ şi 

pune realul şi virtualul faţă în faţă, într-un dialog infinit. 

Ambivalenţa este, de altfel, şi epitoma carnavalului, el fiind 

precum Ianus cel cu două feţe: „faţa veselă a poporului din piaţa publică 

privea către viitor şi rîdea la funeraliile trecutului şi prezentului” 

(Bahtin, 1974: 92). Bifrontalitatea omului nu înseamnă numai o situare pe 

axa temporală, ci şi un manifest faţă de condiţia umană, un corectiv 

aplicat societăţii. Prin şi în carnaval, omul medieval, spune Bahtin, „trăia 

oarecum două vieţi: una oficială, posomorîtă, de o sobrietate monolitică, 

subordonată unei riguroase ordini ierarhice, plină de spaime, dogmatism, 

pietate şi evlavie, şi alta sub semnul pieţei carnavalului, slobodă, zguduită 

de rîs ambivalent, plină de sacrilegii, de profanarea a tot ce e sfînt, de 

bagatelizări şi obscenităţi, în contact familiar cu toţi şi cu toate” (Bahtin, 

1970: 179). În acest fel, fiinţa subminează normele, intrînd într-un raport 
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de ex(-)centricitate faţă de acestea: ceea ce era considerat marginal intră 

acum în atenţie, perifericul acaparează întreaga arheologie spirituală. 

Esenţial devine acum ceea ce este scris pe marginea unor reguli (an den 

Rand geschrieben) şi felul cum acestea sînt persiflate.  

Dar Albumul nu „prezentifică” numai procesiunea unui „bal-

mascat”, ci acţionează prin luarea în răspăr a lumii şi la nivel micro-

textual, prin procedeul ironiei: „Un vers încerc cu pana mea incultă”. 

Asemenea unui carnaval, ironia interoghează, pune sub semnul întrebării 

realitatea, are forţă distructivă şi subversivă: „irony has basically a 

corrective function”
1
 (Muecke, 1970: 4). Ironia e contextuală şi con-

textuală, instituie un proces comunicativ între spus şi nespus, face 

conjuncţia între un sens literal explicit, enunţat şi unul posibil, devenind 

un joc de lumini şi umbre. Ea bruiază realitatea, devine refuzul unei lumi 

preexistente şi aduce înlocuirea ei cu o alta, remontată. Permite speculaţii 

şi interpretări, bazîndu-se şi pe spiritul ludic al umanului: „ironia este 

puterea de a se juca, de a zbura spre înălţimi, de a jongla cu esenţele fie 

pentru a le nega, fie pentru a le recrea” (Jankélévitch, 1994: 15). 

Jongleriile se pot multiplica, iar conjuncţia carnaval-ironie, cu 

inversările bruşte de planuri şi măşti ale existenţei, nu este reductibilă la 

un singur poem. Pe marginea unor texte eminesciene, mai ales dacă nu ne 

sînt cunoscute în formă finală, se poate intra în acelaşi dialog infinit. 

Comediile în proză, poate mai puţin „atacate” în spaţiul criticii, sînt un 

exemplu de text care „te minunează, te farmecă şi te descumpăneşte” 

(Borges, 2006: 379). În cazul lui Gogu tatii, de pildă, Eminescu nu a scris 

decît cinci scene ale primului act, avînd planificate trei acte în total. 

Barbu Vultureanu încearcă să cîştige inima adoratei Hermence, fiica lui 

Subpapuc, dar aceasta îi este promisă lui Gogu, băiatul lui Stratomir 

„Frige-Linte”. Client fidel al birtului lui Leizer Zolzangezind, tînărul 

ajunge prizonier în acest paradis bahic pentru că nu îşi achită datoriile, iar 

evreul merge să ceară o „răscumpărare”: Gogu devine o victimă în acel 

topos al festivului, avînd în vedere că orice sărbătoare constituie 

reminiscenţa unei crize sacrificiale, reiterarea unui act de violenţă 

fondator (v. Girard, 1995). Leizer se întîlneşte însă cu Vultureanu şi 

aghiotantul său, Intentationem, care vor plănui să îl pună pe „gogoman” 

                                                 
1
 „Ironia are, în principiu, o funcţie corectivă” (trad. mea). 
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într-o lumină cît mai proastă. Ca o digresiune apare în Scena V idila 

dintre Intentationem şi Anetta, fiecare jurînd că a renunţat la ceilalţi 

pretendenţi. Personajele disimulează, îşi confecţionează măşti în mod 

conştient, desfăşurarea lor de forţe semănînd cu o existenţă mimată: 

lectorul vede însă întreaga în-scenare şi asistă la succesiunea replicilor de 

un comic savuros.  

Comedia eminesciană pare a fi din acelaşi registru din care fac 

parte şi piesele lui Michel de Ghelderode, excentricul belgian al cărui 

cabinet de lucru e populat de „măşti groteşti de carnaval, descinse parcă 

din pînzele lui James Ensor […] un cal de lemn ce părea să fi părăsit un 

carusel de bîlci, statuete ciobite de sfinţi şi demoni” (Măniuţiu, 2007: 6). 

În Rătăcirile Marelui Macabru, Sir Haplea stăpîneşte principatul 

Breughelandei, unde îşi face apariţia Nekrozotar (varianta masculină a 

„Damei cu Coasa”), care anunţă apocalipsa („un astru cu coadă” va 

distruge planeta – ipostază a isteriei provocate de cometa Halley la 

sfîrşitul secolului al XIX-lea, căci Apocalipsa generează un imaginar 

iterativ, iar Ghelderode a scris piesa, se pare, gîndindu-se la mileniul al 

treilea, dar, mai ales, la cel de-al Doilea Război Mondial).  

În ambele piese, onomastica personajelor este mai mult decît 

transparentă: Intentationem îşi justifică singur apelativul: „Nemaiştiind ce 

să facă cu numele noastre lungi, directorul ne pune în rînd şi-ncepe să 

spuie Tatăl nostru latinesc pe pielea noastră. Pe tine te-a chema Pater, pe 

tine noster, pe tine Qui es, pe tine In coelo, pe tine sanctificatur… asupra 

mea a venit In tentationem; de atunci mă cheamă Intentationem adică în 

ispită” (Eminescu, 1988: 358-359). Contradicţia dintre statut şi pornirile 

individuale este evidentă: Pavel Intentationem este seminarist, dar bîntuit 

mereu de ispite, care devin singura constantă din viaţa lui: „Dacă era 

lecţia mare eram în ispita să n-o învăţ, dacă vedeam vo fată frumoasă 

eram în ispită s-o sărut, dacă mă bătea părintele econom, pentru c-am 

furat un cazan cu fasole de post // am fost în ispită să fug, dacă mă bătea 

eram în ispită să-i crăp capul” (Ibidem: 359). 

Marele Macabru ghelderodian (al cărui nume s-ar traduce prin 

„nebunul morţii”: nekro/necro – prefix trimiţînd la moarte, iar Zot 

însemnînd „nebun”) şi-l ia drept scutier pe beţivanul Chercheleus şi îl 

simpatizează pe Astrodamus, singurul care i-a prezis venirea (e un 

Nostradamus chefliu cititor în stele… şi în aburii alcoolului, probabil). La 

prima vedere, piesa ne va înfăţişa sfîrşitul lumii, va avea un final 
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„macabru”, dar „Urîciunea” lui, Nekrozotar, „corupt” de apucăturile lui 

Chercheleus, pică de pe calul de lemn (cal troian sau mîrţoagă à la 

Cervantes?).  

Prin urmare, Intentationem îndeplineşte pentru Vultureanu aceeaşi 

funcţie ca Astrodamus pentru Sir Haplea sau Chercheleus pentru 

Nekrozotar, personajele din Rătăcirile Marelui Macabru. Intentationem e 

„sfetnic de taină pentr-o mulţime de trebuşoare anapoda, îţi ajut să sai 

gardurile, să prăpădeşti parale la cărţi, să bei şi-i totdeauna în ispită să 

te-ntrec în toate bunele năravuri” (Ibidem), în timp ce Astrodamus este 

pus de soţia Salivena să îşi amintească solemn îndatoririle: „Sînt şi istoric 

şi scriu cronica glorioasă a domniei prinţului şi stăpînului meu, Sir 

Haplea, care domneşte în Breughelanda” (Ghelderode, 2004: 45).  

Răsturnările carnavaleşti de situaţie nu sînt străine de niciunul 

dintre autori. Prin posibilitatea de interschimbare a acţiunilor lui 

Vultureanu şi prin inversiunile de limbaj pe care le face el însuşi 

comentînd, Intentationem devine confuz: „d[om]nu Subpapuc a cărui 

fată nu ţi-i indiferentă şi de a cărui avere eşti nebun… adică nu… a cărui 

avere nu ţi-i indiferentă ş-a cărui duduc-o adorezi” (Eminescu, 1988: 

359). La Ghelderode mecanismul acţionează şi la nivel situaţional. În 

principatul Breughelandei apocalipsa va fi de un… apocaliptic ridicol: ea 

lasă, în mod paradoxal, supravieţuitori, iar cuplul Adrian – Jusemina, ce 

se erijează în avatar al perechii primordiale, va fi salvat tocmai datorită 

unui… mormînt.  

Deşi miza textelor pare serioasă (cucerirea femeii iubite la 

Eminescu, avertismentul asupra sfîrşitului lumii dat de Ghelderode), totul 

este aşezat sub semnul rîsului şi al inversiunii carnavaleşti, prin 

juxtapunerea neobişnuitului peste normalitate, prin natura transgresivă a 

deghizărilor pe care le suferă intenţionalitatea artistică. Personajele se 

supun legilor universului propriu pe care şi-l conturează: „oamenii nu 

contemplă carnavalul şi, la drept vorbind, nici nu-l joacă, ei trăiesc 

conform legilor lui cît timp ele sînt în vigoare, cu alte cuvinte trăiesc viaţa 

de carnaval” (Bahtin, 1970: 169). O viaţă în care suma viciilor trebuie să 

rămînă constantă! Butoiul devenit axis mundi este învîrtit în neştire la 

Ghelderode, unde alcoolul este vital: 

„Nekrozotar: O să-ţi explodeze burdihanul. 

Chercheleus: Din el o să ţîşnească o mireasmă de bere. 

Nekrozotar: N-are să-ţi mai fie niciodată foame, şi vei fi mîncat. 
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Chercheleus: Voi fi o bucăţică delicioasă pentru viermi. 

Nekrozotar: N-are să-ţi mai fie niciodată sete, şi te va soarbe 

nisipul. 

Chercheleus: Pînă aici! Ce tot spui acolo? Cum adică n-o să-mi 

mai fie sete? (Indignat.) Monseniore, vorbeai de moarte, nu de osîndă. 

Setea este chinul sortit celor cu păcate. Or, eu sînt împodobit cu o 

sumedenie de virtuţi.” (Ghelderode, 2004: 26). 

De partea lui Intentationem, apetitul este cel care guvernează: 

„stomahul meu e setos de adoraţiunea unei fripturi” (Eminescu, 1988: 

359). Prin foame pot fi explicate şi „rătăcirile” lui identitare: „cînd mi-i 

foame nu mă calcă ispita curiozităţii… Nu sînt In tentationem” (Ibidem). 

Sir Haplea al lui Ghelderode însă conjugă ambele vicii care fac parte din 

imaginarul carnavalesc ce trebuie exhibat: „Oh! Ce minunăţie! Mi-e atît 

de foame, mi-e atît de sete! Ce de bunătăţi! Şi multe! Şi încă! Şi încă! 

[…] De toate… vreau de toate!” (Ghelderode, 2004: 72). 

La nivelul social, inversiunea este marcată în piese prin prevalenţa 

matriarhatului (comic, imaginea putînd fi interpretată în cheie ironică). 

Personajul eminescian Subpapuc, care „nu putea decît să zică da şi să 

iscălească // cînd îl punea cucoana să iscălească” (Eminescu, 1988: 

360), trăieşte ca ghelderodianul Astrodamus cel dominat de Salivena. 

Aici pseudo-învăţatul are aceeaşi soartă, femeia este cea care îi indică 

momentul în care trebuie să schimbe măştile existenţiale: „Gata, nu mai 

eşti servitoare, de-acum devii Savant, Domnule Ignorant. Scoate-ţi scufia 

şi fusta. Că mai bărbat de-atîta tot n-ai cum să devii...” (Ghelderode, 

2004: 43). 

Carnavalescul situaţional este dublat, în acest fel, de cel al 

limbajului, mai ales în cazul lui Leizer Zolzangezind, „stăpînul birtului la 

«Birlicul de aur» din tîrgul Dezbrăcătorenii”: „Ghindeşt dimiata chi iu nu 

ţine la cinste niu… şi dezbrac oamenile, să prăpădesc cinsti? Nu” 

(Eminescu, 1988: 362). El însuşi mărturiseşte că vorbăria nu îl 

interesează, fiind mult prea ancorat în concret, în materialul existenţei: 

„Cuvintele, cuvintele, cuvintele, cuvintele… eu vreu parali a niu” 

(Ibidem). Dacă Leizer se pune în slujba unui scop precis şi pragmatic al 

cîştigului bănesc, nu acelaşi lucru se întîmplă cu dascălul Ermolachie 

Chisăliţă din altă comedie eminesciană, [Judeţul împăratului]. Acesta 

ţine un întreg discurs halucinant în faţa împăratului: „de vreme ce toată 

cinstea şi toată închinăciunea a se da împăratului de Dumnezeu este 



ROXANA ROGOBETE 

52 

poruncit, iar noi avînd pricină la Domnie, iată ni s-au luminat şi cădem 

în genunchi – iar nici nu ştie glasul nostru să vadă şi urechile să 

vorbească de mărire ca aceasta şi care, decît care nu se mai află 

Împărăţiile Voastre şi nici mă uimesc daca nu văd decît toate cele care de 

care şi iaca că nici nu ştiu ce să zic…” (Ibidem: 369). Umilinţa (falsa 

umilinţă) devine uneori modus vivendi şi al unor personaje ghelderodiene 

care se lasă supuse. Chercheleus vrea să îşi arate devotamentul pentru 

Nekrozotar: „Mare bărbat mare, personaj căzut din Lună, rege al Postului 

Mare, Înălţimea ta, Slăbănogeala ta, Urîciunea ta […] am învineţit fesa 

Translucipalidităţii tale […] eu, prea umilul Chercheleus, inspector al 

podgoriilor şi degustător de vinuri şi hameiuri în principatul 

Breughelandei” (Ghelderode, 2004: 25). Cei imploraţi sau linguşiţi sînt 

însă perfect conştienţi de strategiile discursive la care apelează 

interlocutorii, pentru că, de fapt, şi ei le-au utilizat şi au devenit maeştri în 

această artă. Grăitor în acest sens este dialogul dintre Folial şi Galgut din 

Şcoala bufonilor, altă piese ghelderodiană:  

„FOLIAL, respingîndu-l pe Galgut: Te pricepi de minune la 

linguşeli. Ar fi trebuit, însă, să pui mai mult suflet, iar la sfîrşitul tiradei 

să faci să-ţi tremure vocea. 

GALGUT: Mulţumesc.” (Ibidem: 173-174). 

Pleiada actanţilor care se adună la Împărat în [Judeţul 

împăratului] (Strolea, Pepelea, Haplea, Baba Cassandra, Ermolachie 

Chisăliţă, Balaur) este similară cu forfota personajelor din jurul 

muribundei din piesa Domnişoara Jaïre a belgianului Ghelderode. 

Acestea nu au nicio compasiune pentru tînăra devenită numai o victimă 

ispăşitoare. Tatăl îndurerat nu este capabil să se exprime decît printr-un 

limbaj dezarticulat, plin de lapsusuri, iar scenele aduc aminte de ticul 

verbal al lui Strolea: „O babă”.  

Haosul este cel care domneşte în cele două universuri dramatice, 

după cum şi mişcările supuşilor împăratului lui Eminescu şi ale 

breughelanzilor o arată: „carnavalul înseamnă dezordine. Energiile se 

împrăştie în spaţiu, peste tot, în toate direcţiile” (Michel Serres apud 

Spînu, 1999: 129). Gestul insurecţional al dinamitării discursului prin 

ironie – aici ironie verbală, după distincţia făcută de Muecke între Verbal 

Irony şi Situational Irony (v. Muecke, 1970: 15) – aminteşte de 

„amfibolia limitei: ea spune în acelaşi timp şi da şi nu […] este […] sfîrşit 

şi capăt” (Jankélévitch, 1994: 19). Definiţia conform căreia ironia este un 
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procedeu al antifrazei, un mecanism al limbajului prin care se spune ceva 

şi se intenţionează exact opusul este deja depăşită şi nu poate surprinde 

toate potenţialităţile figurii. De aici este de reţinut mai degrabă această 

bivalenţă, contrastul dintre aparenţă şi realitate, accesorizarea cu o mască 

ce presupune, de fapt, o natură metadiscursivă a ironiei. Aceasta, la fel ca 

un carnaval, produce un metalogism ce „modifică valoarea logică” a 

scriiturii (v. Grupul μ, 1974: 43). Pentru refacerea traseului logic este 

nevoie de un lector atent, deoarece ironia presupune o dublă mişcare, de 

la emiţător la receptor şi invers, într-un schimb al rolurilor: „Reading 

irony is in some ways like translating, like decoding, like deciphering, 

and like peering behind a mask”
2
 (Booth, 1974: 33).  

Masca dascălului Ermolachie Chisăliţă este purtată din nou în 

varianta din proza Părintele Ermolachie Chisăliţă, unde personajul îşi 

păstrează peroraţiile: „unde nu ştia ce să zică, zicea Doamne miluieşte! or 

punea pe palamar să zic‟ un tatăl nostru, iar el îl secunda cu gagagaga!” 

(Eminescu, 1977: 299). Ba mai mult, el atinge un paroxism la nivelul 

licenţiosului, poate şi pentru că muza nu este de partea lui! Preotul este 

varianta parodiată a lui Chiriac Chisăliţă din proza lui Slavici, Eminescu 

recurgînd astfel la „o preluare a mesajului parodiat şi o împingere a 

acestuia la ultimele consecinţe care, adesea, ţin de ridicul” (Ivanovici, 

1980: 97). Scriitorul aşază o oglindă deformatoare în faţa textului prim – 

hipotext (v. Genette, 1994) – parodia este anti-mimetică şi aduce „eine 

Incongruenz zwischen Form und Inhalt”
3
 (Nünning, 2008: 558). Fiind o 

formă a intertextualităţii, parodia eminesciană ne permite să aşezăm 

textul într-o tradiţie literară printr-o perspectivă diacronică (evident, 

Eminescu nu poate fi un postmodern în adevăratul sens al cuvîntului, 

avînd în vedere că termenul şi-a fixat extensiunea abia în secolul 

următor). Prin trans-contextualizare (Ibidem), textul atrage atenţia asupra 

lui însuşi, avînd şi o funcţie autoreferenţială, fel ca ironia care „ţine cu 

ardoare la sistemul ei de referinţă” (Jankélévitch, 1994: 52): „parodia este 

unul dintre modurile fundamentale ale ironiei, între funcţiile căreia 

esenţială mi se pare aceea de a exercita, pe lîngă acţiunea tranzitivă, şi 

                                                 
2
 „A citi ironia este, într-un fel sau altul, precum a traduce, a decodifica, a descifra şi 

a distinge în spatele măştii” (trad. mea). 
3
 „O incongruenţă între formă şi conţinut” (trad. mea). 
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una reflexivă” (Ivanovici, 1980: 98). Astfel, la nivel macro-textual, 

parodia se constituie în invalidarea unei realităţi şi este caracterizată 

printr-o discursivitate negativă, asemenea ironiei ce îşi dovedeşte 

valabilitatea în formele ei sublimate: „irony is an interpretive and 

intentional move: irony has become an important strategy of oppositional 

rhetoric”
4
 (Hutcheon, 1995: 11). E o strategie care va conjuga trecutul şi 

prezentul, existentul şi magma ce va naşte o formă nouă. Aceasta din 

urmă poate fi juxtapusă concepţiei carnavaleşti care propune „o parodie la 

viaţa obişnuită” (Bahtin, 1974: 16). 

Practic, prin parodie se reactualizează alte construcţii formale, iar 

la Eminescu procedeul reciclării poate avea ca materie primă chiar 

propriile texte. Dacă Ermolachie Chisăliţă apare atît în comedii, cît şi în 

proză, în ceea ce priveşte individul particular ca mască a unei entităţi 

universale lucrurile sînt mult mai complexe. Din cîmpul de texte în care 

poate fi reperat acest theatrum mundi ne vom opri la prozele Avatarii 

faraonului Tlà şi Archaeus, unde este figurată „persistenţa arhetipului în 

forme fenomenale” (Simion, 1964: 146). Textele aduc în scenă un joc de 

măşti, o suită de inversiuni identitare unde se pune în ecuaţie „contrastul 

frecvent dintre aparenţă şi realitate. Unele situaţii apar travestite în 

contrariul lor. Comportamentul uman însuşi manifestă uneori o strategie 

răsturnată” (Marcus, 1989: 185). Prin succesiunea unor actanţi precum 

Tlà, Baltazar şi Angelo în Avatarii faraonului Tlà, existenţa devine o 

metamorfoză continuă, începutul şi sfîrşitul ocupă acelaşi loc, din punct 

de vedere valoric: moartea şi înnoirea sînt inseparabil legate: „În mine, în 

pieire şi renaştere este eternitatea…” (Eminescu, 1977: 248). Nebunii 

invocaţi de personaj sînt cei care contemplă spectacolul din exterior şi nu 

aud vocea din oglindă, cea care îl face pe Tlà să conştientizeze asocierile 

carnavaleşti de contrarii între care nu există decît o continuitate: prin 

acele concretizări ale arhetipului curge aceeaşi pulbere care „e ceea ce 

există întotdeauna”, avatarurile umane sînt doar „formă prin care 

pulberea trece…” (Ibidem: 247). Moartea devine renaştere, extincţia nu 

este decît un nou prilej de celebrare în sintaxa vieţii unde minusul „se dă 

drept plus” (Marcus, 1989: 184). În acest context, ce mai înseamnă viaţă 

                                                 
4
 „Ironia este un demers interpretativ şi intenţional: ironia a devenit o strategie 

importantă a retoricii opoziţionale” (trad. mea). 
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şi moarte? E aceeaşi incertitudine, în registru grav însă, care apare şi la 

personajele ghelderodiene: „Fie că sîntem încă prea vii ca să fim morţi, 

fie că sîntem prea morţi ca să fim încă vii” (Ghelderode, 2004: 116).  

Schimbarea actantului aduce şi modificarea cronotopului. Prin 

Baltazar se avansează în timp, dar se produce o regresiune în planul 

regnurilor, ca şi cum axa devenirii s-ar replia la o semidreaptă în care 

infinitul temporal se suprapune peste minus infinitul biologic. Visele 

ciudate figurează contorsionările groteşti ale corporalului: e ca o 

transformare in actu sub vălul căreia numai o cioară şi un brotăcel văd 

primul avatar, căci „ipostaza unei entităţi x la momentul actual este un 

rezultat al ipostazelor ei la momentele anterioare a, b, c, d…” (Marcus, 

1989: 185). Seara de bal este prilejul unei sărbători a măştilor, actantul îşi 

pierde identitatea în acest bîlci improvizat, numai coroana de rege este 

reminiscenţa trecutului. Devenit Almanzor, răstoarnă starea preexistentă a 

lucrurilor, renunţînd la Ana şi donîndu-i parte din avere. Visul 

marchizului real este trezirea din vis a lui Baltazar, cele două contexte se 

conţin unul pe celălalt: „adîncimea spiritului se simte conţinînd lumea şi o 

conţine pe aceasta numai sub chipul în care lumea a fost absorbită în 

această adîncime” (Tarangul, 1992: 25). Statuile şi fiinţa fac schimb de 

substanţă, exemplarele de colossos prind viaţă, par mai degrabă figuri ale 

unui bretas sau xoanon, aflate mereu în mişcare, dar nu din proprie 

iniţiativă, ci dirijate (v. Vernant, 1995: 387). În final umbra i se substituie 

personajului, semn că nu era decît un eidolon, „o imagine fără substanţă, 

o dublură impalpabilă, imaterială a celui ce urma să plece” (Stoichiţă, 

2008: 20). Scamatoriile identitare continuă cu ipostaza lui Angelo, cel 

care aduce ideea refacerii androginului. Feminizarea bărbatului şi balul în 

care se poartă „cîte o mică jumate de mască de catifea, care le acoperea 

fruntea şi nasul” (Eminescu, 1977: 263) marchează o travestire ce „face 

parte din ritualul carnavalesc” (Stoichiţă, Coderch, 2007: 49) şi contribuie 

la pervertirea infernală. Actualizînd antiteza Lilla-Cezara, Angelo poate fi 

aşezat sub a patra mască a arhetipului – Luceafărul. Elli îl poate face să 

renască prin urmaşi, dar ancorarea în teluric înseamnă moarte, pe cînd 

Cezara îl va ucide prin „voluptatea ce crudă a dorinţei şi a durerei” 

(Eminescu, 1977: 273). Moartea, cu dublul ei sens, şi visul determină aici 

schimbarea măştilor: „prezentul include trecutul şi viitorul deopotrivă” 

(Marcus, 1989: 185). 



ROXANA ROGOBETE 

56 

Nu altfel se întîmplă în Archaeus, unde utilizarea bestiarului 

presupune caricaturizarea şi metamorfozarea fiinţei umane. Gînsacul 

transferă existentul în planul materialităţii, stîrneşte reacţii în care se 

observă imixtiunea serios-ilarului şi a comicului. Distorsiunea morală 

guvernează „învăţaţii” ce nu strîng decît „cojile gîndirii”, nu se ocupă de 

„fleacuri” serioase care să le „obosească creierul”. Golirea de sens a 

existenţei este vizibilă şi din inerţia cu care mediocritatea îmbracă simple 

costume sub care nu se află nimic. Imaginarul prozei abundă în ironia 

care destabilizează universul aflat pe panta disoluţiei, constituindu-se într-

o „retorică a deturnării” (Kerbrat-Orecchioni apud Lesovici, 1999: 64). 

Contestarea aduce şi reprezentarea subiectivă a realităţii, iar „Corabia lui 

Noe” devine pentru protagonist o corabie a nebunilor, astfel încît, 

paradoxal, viaţa de zi cu zi se opune unei normalităţi a bunului-simţ. Prin 

urmare, există aici un carnaval perpetuu, al existenţei cotidiene situate în 

răspăr faţă de ordinea absolută. În acelaşi timp, ca paliativ individual, 

fiinţa recurge la o teatralizare proprie. Nu e teatrul tradiţional care se 

exteriorizează şi cere public, ci o interiorizare a carnavalului-spectacol: 

„Cum va fi arătînd capul unui om care are – o operă ori o dramă ‟n el, 

cu oamenii ei interesanţi, cu lumina de lampe, cu pînzele zugrăvite, cu 

totului tot în capul lui... Un teatru întreg în care sufletul lui, ghemuit într-

un colţ al salei, e singurul spectator” (Eminescu, 1977: 280-281).  

Eul este „condamnat” la histrionism, resurecţia periodică a 

ansamblurilor în-scenării aduce şi reipostazierea modelelor actanţiale, 

căci „bufonii şi nebunii medievali îşi păstrau identitatea, întotdeauna şi 

pretutindeni” (Bahtin, 1974: 12). Dacă „Archaeus este tot” (Eminescu, 

1977: 280), este constanta în cadrul existenţei, procedee precum ironia şi 

carnavalescul îşi recunosc caracterul tranzitoriu, contextual. Strategiile 

subversive desenează arabescuri pe o canava, deposedîndu-ne de real. 

„Cu poveşti ne leagănă lumea, cu poveşti ne adoarme” (Ibidem: 282). 

Din sala de repetiţii, am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea… Dar… 

„Ah, cortina nu cade” (Ibidem: 265), pentru că singurul telos este 

eternitatea pe care încercăm să o reconstruim din cioburi.  
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ANDREEA MARIA MANOLE 

Anul II, Iași 

Imaginarul selenar în proza eminesciană 

Imaginarul selenar din proza eminesciană are în vedere două 

perspective: simbolistica lunii raportată la opere şi realizarea stilistică a 

simbolului devenit laitmotiv literar. 

I. Accepţiuni ale lunii în proza eminesciană 

 

a. Luna – simbol al cunoaşterii raţionale 
„Iar gîndirilor dînd viață, suferințele întuneci”. 

 

Problematica lunii ca simbol nu poate fi luată în considerare fără a 

o pune în legatură directă cu cea a soarelui.Astfel,în accepţiunea lui Jean 

Chevalier şi Alain Gheerbrant (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, 1995: 

223), deoarece luna nu are lumină proprie, fiind doar o reflecţie a soarelui 

şi îşi schimbă forma traversînd diferite faze,vorbim despre două ipostaze 

ale sale ca simbol al transformării şi al creşterii, una care implică 

dependenţa şi principiul feminin prin excelenţă şi o a doua care sugerează 

periodicitatea şi înnoirea. Astfel, fiindcă soarele este simbolul explicit al 

cunoaşterii empirice, atenţia romanticilor, visători incurabili, a fost 

îndreptată către lună, faţă de care au manifestat o atracţie inexplicabilă, 

transformînd-o într-un adevărat centru al universului lor. Încă de pe 

vremea anticilor, luna a fost evocată, mitologizată, personificată şi 

alegorizată, „cerul fiind coborît pe pămînt umanizat” (Călinescu, 1969, II: 

135) atingînd în cadrul romantismului cotele cele mai înalte prin forma 

„lunatismului” (Călinescu, 1969, II: 135) fenomen în care contemplaţia 

astrului ajunge să sfideze pînă şi simţul gravitaţiei terestre transformîndu-

se într-o adevărată metonimie a imaginarului romantic. Poate, tocmai din 

această cauză, ulterior, în avangardism şi postmodernism acest simbol a 

fost motivul cel mai parodiat, căzînd în derizoriu şi fiind deplin demitizat. 

Însuşi Eminescu, în Cugetările sărmanului Dionis, o parodiază numind-

o „borta-n perete” şi creează o asociere mai mult decît inedită pentru 

concepţia sa artistică, aruncînd-o în prozaic: „de-oi petrece-ncă cu mîţe şi 

cu pureci şi cu luna”. 
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Forma canonică a atracţiei către lună o reprezintă călătoria pe 

astrul nocturn.În Sărmanul Dionis luna este locul visărilor, iar călătorul 

în lună, un privilegiat (Chevalier,1995: 223) care găseşte aici tot ce a 

pierdut pe pămînt: timp, lacrimi, averi.Văpaia sa face posibilă trecerea 

către un alt nivel spiritual, dezvăluind tainele creaţiei şi zădărnicia vieţii. 

Conform lui Călinescu în proza eminesciană luna capătă chiar valenţele 

unui „spectator atotştiutor”: „...şi singurul spectator, luna, priviind din 

cînd în cînd într-o casă, cînd într-alta, în toate deodată şi pe rînd” 

(Iconostas şi fragmentarium). 

Apariţia lunii sugerează viaţa nocturnă, visul, inconştientul. 

Asociată cu dublul, (Chevalier,1995: 223) luna înfăţişată în Sărmanul 

Dionis certifică şi redublează sensul operei, accentuînd problematica 

identităţii şi conferind valenţe total nebănuite ipostazelor de realitate şi 

vis. 

 

b. Luna – simbol al trecerii timpului  

Definită drept un „instrument de măsură universal şi un simbol al 

ritmurilor biologice ce controlează toate planurile guvernate de legea 

devenirii ciclice” (Chevalier,1995: 223) luna tutelează întreg cadrul 

prozei eminesciene fiind o măsură a timpului atît universal, cît şi 

individual. Sub influenţa luminii selenare, Dionis săvîrşeşte ritualul 

magic ce anulează timpul. Cînd deschide cartea magică luna, aproape 

personificată, trecea „frumoasă şi clară pe un cer limpede”. Aşadar luna 

este în fond stăpîna unui univers în care se mişcă firesc, ajutîndu-i pe 

oameni să găsească calea pe care să o urmeze. Ea luminează ori întreg 

universul nocturn : „era multă şi clară lumina de lună” (Visul unei nopţi 

de iarnă) ori doar cărările ascunse ale vieţii în momentele esenţiale, de 

răscruce: „Aşa am fi şi rămas, dar ah luna! luna! Luna lumina roşind faţa 

lui brună şi strălucind părul negru, aurind cu dulceaţă faţa albă ca 

laptele şi părul ei blond cenuşiu ce încadra cu lux şi fineţe totodată faţa 

ei plină şi rîzîndă” (Întîia sărutare). 

Călătoria în lună nu are sensul unei ieșiri dincolo de limitele 

spaţiale şi temporale, limite subiective ale cunoaşterii. Astfel, Călinescu 

(Călinescu, 1969, II: 136) vorbeşte despre lună ca produs al conştiinţei, 

nefiind necesar un cadru spaţio-temporal pentru a se produce ascensiunea. 

Așadar luna e astrul asociat unui visător romantic ca Dionis ce manifestă 

faţă de astru o atracţie magnetică profundă, mentală, sfidînd limitele 
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percepţiei raţionale şi fiind pătruns de o chemare dincolo de limitele 

înţelegerii umane către acest spațiu predestinat viselor. 

 

c. Luna – simbol al paradisului 

Simbolic fiind definită drept o „poartă a cerului şi a infernului, 

sfera sa fiind capătul căii strămoșilor” (Chevalier, 1995: 224) cei ajunşi 

aici nepierzîndu-şi condiţia individuală, dar reintegrîndu-se unui circuit 

firesc al vieţii şi al morţii, luna e de fapt sălaşul sufletelor celor morţi, 

fiind considerată „primul mort” (Chevalier, 1995: 224) datorită 

cicilicităţii feţelor sale. Timp de 3 nopţi la rînd ea dispare, pentru ca să 

revină apoi plină de forţă şi strălucire întoarsă la punctul originar. Aşadar, 

poate fi comparată cu parcursul evoluţiei spirituale, cu treptele parcurse 

spre a atinge nivelele superioare ale existenţei. Tocmai din această cauză, 

călugărul Dan îşi creează un paradis pe acest astru, „împlinirea iubirii 

nefiind posibilă decît pe tărîmuri magice” (Călinescu, 1969, II: 136). Dar 

particularităţile lunii privite ca un Eden implică în proza eminesciană o cu 

totul altă percepţie asupra imagisticii Raiului. „Lunatismul” de care 

vorbește Călinescu drept fenomen, devine o caracteristică specifică 

oamenilor de aici, Maria însăşi fiind asemuită unui duh a cărui imagine se 

răsfrînge în apă. Astfel lumina selenară este cea care relevă faţa nevăzută 

a lumii terestre, căpătînd o funcţie magică: „ciudată ca o scrisoare în 

ieroglife,sta ulița Sucevei în lună” (Iconostas şi fragmentarium); 

„scheletele înmormîntate de volburele năsipului arzător al pustiilor au să 

se scoale spre a se sui în lună la banchetele lor” (Făt Frumos din 

lacrimă). 

Rămînînd poet selenar pînă şi în proza sa, Eminescu „face din 

imagistica nopţii o scară imaginară către lumină” (Ciopraga, 1997: 93): 

„într-o noapte, printre mrejele de frunziş întunecat de oliv şi laur 

suspenda luna ca o pavăză de aur” (Poveste indică). Dacă în poezie 

comuniunea om-natură e evidentă, luna fiind expresia unui cumul de trăiri 

interioare, în proză ea este cea care se află în cea mai intimă legătură cu 

umanul, devenind elementul cheie ce influenţează şi perturbă totul în jur: 

„Poarta era sfărîmată şi voinicul intră. Luna răsărise dintre munţi şi se 

oglindea într-un lac mare şi limpede, ca seninul cerului” (Făt Frumos 

din lacrimă). Asociată cu miază-noaptea şi simbol al înţelepciunii, ea 

capătă valenţele unui spaţiu sacru capabil să confirme şi să întărească 

calităţile supranaturale: „...atunci puse să-i facă altul mai greu-îl aruncă 
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în sus aproape de palatul de nori al lunei –  căzînd din nori nu se rupse 

de degetul voinicului” (Făt Frumos din lacrimă). 

Indiferent de cadrul spaţial,coordonatele terestre se raportează la 

acest spaţiu selenar ca la un ideal,imaginea sa fiind fundamentală în 

construcţia lor(insula lui Euthanasius) şi in crearea atmosferei specifice 

de extaz şi somnolenţă. Eminescu rămîne aşadar „un romantic al cărui 

univers vizual şi dinamic e dominat de imaginea luminii-simbolul însuşi 

al devenirii” după cum îl considera T. Vianu. 

II. Realizarea stilistică a imaginii selenare 

Rosa del Conte vorbea despre lumina lunii nu doar ca element 

cromatic ci ca despre „o esenţă a cărei frumuseţe e celebrată cu o fervoare 

a limbajului” la Eminescu (del Conte, 1990: 124). Aceasta, datorată 

meditaţiei şi reveriei specifice, deoarece Eminescu rămîne poet pînă şi în 

proza sa, stăpîneşte tablouri gigantice cu o lumină dătătoare de puteri 

nebănuite,dominînd atît cosmicul nocturn, cît şi terestrul, veghează cuplul 

protejîndu-l şi îndrumîndu-l. Astfel se conferă o strălucire halucinantă a 

suprafeţelor acvatice, comparată fiind mereu cu aurul („luna ca o pavăză 

de aur”), metal ce îi accentuează valoarea şi valenţele protectoare, 

anulîndu-i particularităţile de astru „palid şi rece”, la adăpostul luminii 

sale născîndu-se, trăind şi murind sentimente, patronînd curgerea 

ireversibilă a timpului, e astrul care întreţine feeria naturii, stăpînind fiinţa 

şi inducîndu-i dorul de ducă, apropiind astfel viaţa şi moartea: „luna îşi 

vărsa lumina ei cea fantastică prin ferestrele mari, albind podelele de 

păreau unse cu cridă, păreţii posomorîţi aveau, pe unde ajungea lumina 

lunei două cuadrate mari argintoase, ca reflectare a ferestrelor, pînzele 

de painjin străluceau vioi în lună şi deasupra corţilor dorminde din colţ 

se ivea o îngerescă umbră de om (Sărmanul Dionis); ...luna o ningea, 

încît părţile lovite de ea păreau de zăpadă, părţile umbrite păreau de 

cărbune şi lungă, ţuguietă, gigantică se-ntindea pe nisip umbra 

piramidei. Regele îşi făcu drumul pe dunga umbrei, un punct negru 

mişcător, pînă ce veni în apropierea ei. Deschise o uşă cu o chee de aur, 

o închise iar după sine... şi cu asta închisese porţile lumei după el... era 

singur, singur într-un mare mormînt” (Avatarii faraonului Tlà). 

Folosită preponderent în cadrul comparațiilor cu aurul ce 

sugerează căldura, lumina solară și cunoașterea empirică simbolistica 
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lunii ca spațiu al morții prin excelență este anulată („luna înflorea ca o 

față de aur”). 

De asemenea, din punctul de vedere al artei narative Eminescu ne 

apare ca un lunatic ce pare a privi spațiul terestru tocmai prin spectrul 

lunar printr-un soi de dedublare a naratorului ce parcă se transpune în 

lună. Astfel luna devine un element esențial ce se interpune între eul 

artistic și viziunea asupra lumii („Ieșind pe uliță, o lună plină de toată 

frumusețea împînzea cu razele ei turburi străvezii oriunde găsea loc prin 

întunerecul ulițelor. Ici bătea într-o firmă de croitor, dincolo prin 

fereștile închise a unui salon deșert, într-alt loc pe zidurile lungi și albe a 

unei curți de biserică, curat o frumusețe de lună” (Ioan Vestimie). 

Asociată cu umbra,luna exercită asupra inconștientului un 

magnetism aparte, Dionis devenind un soi de somnambul lunatic 

incapabil de a mai percepe realitatea înconjurătoare. 

În Umbra mea existența umană corporală e redusă la nivelul unei 

umbre, un avatar individualizat dotat cu simț rațional, dar lipsit de 

conștiința afectivă a spiritului. E de fapt metafora rezumată a unei vieți 

redusă la acele însemnări ale umbrei și, în același timp, o întoarcere la 

originar, la Raiul primordial al cărui sediu se află în lună. Memoriile pe 

care le va citi ulterior înseamnă consemnarea unei vieți terestre 

încătușate, spiritul uman fiind prin esența sa liber, iar adevărata sa viață e 

dincolo de limitele existenței pămîntene, într-un spațiu sacru, certificat 

prin însăşi forma circulară a lunii, spațiu ferit de tot ceea ce înseamnă 

omenesc: „te las pe pămînt în locul meu, în împrejurările mele și eu mă 

duc de aicea să-mi petrec cîtăva vreme în lună. Unde nu-s oameni, nu 

poate fi ură și, de aceea, am decis de a-mi petrece undeva singur, fericit, 

fără grijă, iar tu să petreci pe pămînt în locul meu în simpla îndatorire de 

a însemna în ziarul tău tot ceea ce-ți vei petrece-memorii pe care le voi 

citi si eu”. 

Chemarea eului către lună, împlinirea iubirii în acest spațiu cu 

proprietăți magice și purificatoare, dătătoare de capacități imaginative 

nebănuite, reprezintă de fapt, prin însăși simbolistica sa o întoarcere către 

eternul feminin. Îmbătat de sentimentul de dragoste, sufletul ce și-a 

recăpătat libertatea prin refacerea cuplului universal, simte nevoia 

multiplicării spațiilor securizante definibile aici prin pluralitatea „lunilor” 

(„Hai in lună! Lasă-ți umbra ta acasă, colo în pat, iar tu vino cu mine 

prin ninsoarea de stele și prin ploi de raze, pînă ce, departe de acest 
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pămînt nenorocit și negru, îl vom uita pentru ca să nu ne avem în minte 

decît pe noi”. 

În Toma Nour în ghețurile siberiene găsim simbolistica nefastă a 

lunii ca loc al trecerii către lumea de dincolo, ipostaziată în duh nefast 

aducător de moarte. Aflat în fața iminenței unui destin tragic, eul e 

cuprins de teamă, fuge, într-o ultimă încercare de salvare spre soare 

căutîndu-i cu înfrigurare căldura într-o finală sclipire înaintea sfîrșitului. 

Analogia realizată între fuga printre nori a lunii și cea a omului condus de 

destin redă astrului valențele de astru al cărui mers e îndrumat de îngeri 

certificîndu-i rolul de călăuză, la fel cum omul își urmează traiectoria 

vieții ghidat de o soartă imposibil de controlat. 

În Făt Frumos din lacrimă „cămașa de tort de raze de lună” 

simbolizează comuniunea cu femininul, cămașa care îl îmbracă asociată 

cu epitetul metaforic „raze de lună” certifică rolul protector al astrului 

căruia îi asociază și o imagine maternă a cărei influență exercitată asupra 

eroului reprezintă o altfel de întoarcere la origini, la arhetip. Sugestia că 

prin nuntă se încheie un ciclu, o etapă inițiatică din viața eroului pentru a 

începe o alta, complet nouă, regenerată e consolidată tocmai prin această 

dublare a nunții cu simbolistica lunii. 

Pe de altă parte, somnul lui Făt Frumos din final învelit în 

mantaua țesută din raze de lună și gestul său de a-și spăla fața în baia de 

lacrimi sugerează transcendența către o etapă nouă a existenței, cert 

superioară și încheierea unui drum deja ajuns la final, încheiere permisă 

doar celor inițiați, privilegiaților. 
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ANDREI ȘERBAN 

Anul III, Sibiu 

Reflexii ironice ale discursului narativ eminescian 

Discursul ironic a fost abordat de o serie de scriitori romantici, în 

majoritatea genurilor și speciilor literare consacrate. Dar ce impact are 

ironia asupra universului ficțional? Cum ar putea ironia să recompună 

întregul discurs narativ și în ce măsură folosirea unui limbaj ironic 

presupune o abatere de la canon? 

1. Făt-Frumos din lacrimă. Naratorul discret 

Caracterul insolit al basmului eminescian aduce cu sine o nouă 

perspectivă asupra acestui gen atît de îndrăgit de romantici: personajul 

principal nu se mai conformează modelului cavalerului medieval, fiind 

acum un produs al culturii autohtone, iar donatorii consacrați sînt ignorați 

complet. Însă o trăsătură esențială a acestei scrieri o reprezintă 

componenta ironică a discursului, care va juca un rol esențial în 

determinarea universului ficțional după cum urmează: 

A. În ceea ce privește textul naratorului, ironia este o consecință 

a relevării anumitor detalii din viața privată a personajelor, detalii care 

zdruncină imaginea convențională: Acest aspect apare încă de la 

începutul scrierii, în prezentarea împăratului melancolic, cînd naratorul 

prezintă fără ocolișuri anumite trăsături care nu sînt evidente pentru restul 

personajelor din lumea ficțională. Astfel, aflăm că tristețea împăratului se 

datora lipsei unui fecior care va duce mai departe vrajba dintre cele două 

împărății: „Se simțea slab, se simțea murind și n-avea cui să lase 

moștenirea urei sale”. Atitudinea nejustificată a împăratului este 

surprinsă de narator cu o simplitate dezarmantă, contrastînd cu restul 

cadrului prezentat anterior (nevoia presantă de a fi fericit alături de 

împărăteasa lui). Reacția naratorului față de viața intimă a personajului 

poate fi explicată prin afirmația lui Jankélévitch care consideră că „ironia 

înseamnă suplețe (...) ea ne face (...) «atenți la real» și ne face imuni la 

îngustimea și deformările patosului intransigent, la intoleranța 

fanatismului exclusivist” (Jankélévitch, 1994: 31). Astfel, deși este 

evident că orgoliul împăratului nu va putea fi răzbunat decît prin nașterea 
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unui fiu tot atît de războinic precum el, naratorul nu ezită să reliefeze 

absurditatea dorinței personajului, cu scopul de a ironiza raționamentul 

acestuia. 

În anumite cazuri, naratorul nu ironizează prin descriere, ci mai 

degrabă prin detașarea sa de anumite detalii importante care ar trebui să 

confere universului ficțional o doză minimă de autenticitate. 

Circumstanțele în care Făt-Frumos se întîlnește cu regele țînțarilor, 

respectiv regele racilor par exagerate. Întîi, avem următoarea situație: „În 

arșița dogoritoare a zilei... văzu aproape de pădure un țînțar zvîrcolindu-

se în nisipul cel fierbinte”. Fără să ignorăm stilul foarte concis prin care 

naratorul pune în lumină a(p)titudinile lui Făt-Frumos, este destul de 

evident pentru cititor că simțurile personajului principal sînt 

supraestimate (cu siguranță, dimensiunile neglijabile ale unui țînțar pot fi 

trecute cu vederea în majoritatea cazurilor). Deși mult mai plauzibilă, nici 

întîlnirea cu împăratul racilor nu pare să posede o minimă doză de 

autenticitate: „Ieșind din pădure, trecu iar prin pustiu de-a lungul mărei 

și văzu un rac atît de ars de soare, încît nu mai avea nici putere să se mai 

întoarcă-napoi...”. Această exagerare a calităților protagonistului (care 

aparțin mai degrabă grotescului) vine în contradicție cu statutul de 

personaj sublim pe care îl reclamă încă de la începutul narațiunii. Prin 

definiție, Făt-Frumos ar trebui să fie un model absolut care se află în 

afara oricărei conotații grotești ori sarcastice a naratorului. Dar acest lucru 

nu se întîmplă și în cazul de față. Discrepanța care se produce în scrierea 

eminesciană între modelul canonic al protagonistului de basm și calitățile 

sale excepționale debordează de comic. Un comic involuntar? – nu prea 

am crede. Pentru că, deși intervenția naratorului în relatarea episoadelor 

amintite lipsește cu desăvîrșire (și aici ne referim strict la nivelul semantic 

al discursului), acesta pare să ne lase un indiciu în ambele cazuri, și 

anume punctele de suspensie care nu fac decît să ne ducă cu gîndul la o 

intenție ascunsă a instanței auctoriale. 

B. Ironia este evidentă chiar și în limbajul personajelor în cîteva 

secvențe esențiale; nu este dificil de observat aerul grav și prețios pe care 

Făt-Frumos îl afișează în fața celorlalți, cu scopul de a-și spori aura de 

salvator. Replicile sale care fac referire la propria persoană sînt lipsite de 

modestie sau de orice implicație autoironică. Tot astfel, afirmațiile în care 

Făt-Frumos vorbește despre sine la persoana a treia trădează egoul său 

supradimensionat. Cu toate acestea, efectul produs nu vizează în niciun 
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fel îndepărtarea cititorului de protagonist; din contră, asumîndu-și astfel 

de replici, personajul principal devine (fără să-și propună?) atașant tocmai 

prin cutezanța lui nebunească. Astfel, în momentul în care împăratul 

vecin îi vorbește fratelui său de cruce despre iubita sa, Făt-Frumos își ia 

sarcina răpirii fetei Genarului, neezitînd să precizeze: „Împărate prè 

luminate, din cîte noroace-ai avut, unul a fost mai mare decît toate: acela 

că Făt-Frumos ți-i frate de cruce”. 

Un scurt schimb de replici memorabile se petrece chiar între Făt-

Frumos și fata Genarului. De îndată ce Genarul dezvăluie proveniența 

calului său fermecat, fata uită discuția purtată din cauza unei batiste 

parfumate a tatălui său. Dialogul ulterior purtat între Făt-Frumos și fată 

este lipsit de orice finalitate: 

„– Ei, știi ceva? o întrebă el. 

– Nu știu nimica (...) am uitat tot. 

– Însă eu am auzit tot (...)”. Dialogul gratuit nu este specific 

basmului. Făt-Frumos pare că încearcă să inițieze un joc mental în care s-

o antreneze pe fata Genarului, dar conversația sărăcăcioasă la care se 

rezumă nu face decît să spulbere orice încercare ludică de a construi 

discursul. De altfel, într-o oarecare măsură, ironia „e o confruntare a 

disponibilităților intelectuale, dar și a finitului acelorași disponibilități” 

(Lesovici, 1999: 34). Dialogul purtat între cele două personaje nu are, 

prin urmare, ca finalitate decît potențarea egoului lui Făt-Frumos, fără să 

aibă la bază vreo conotație autoironică. 

Există, totuși, o situație în care protagonistul este pus la punct de 

către slujnica babei cu iepele. După ce Făt-Frumos a adormit în cele două 

nopți, pe cînd trebuia să păzească herghelia, fata îi spune: „Eu știu că tu 

ești Făt-Frumos. Să nu mai mănînci din bucatele ce-ți fierbe baba, pentru 

că-s făcute cu somnoroasă...”. Replica este construită din două fraze care, 

în această situație contextuală, sînt puse în opoziție. Pe de o parte, avem 

certitudinea că personajul cu care fata interacționează este (însuși) Făt-

Frumos, pe de altă parte, avem un avertisment și un verdict care ar fi 

trebuit să fie evident pentru oricine. Descoperim aici modelul romantic, 

unde scriitorii „sînt atrași de polifonia discordantă a ironiei, intenționînd 

realizarea unei «simfonii a contradicției»” (Ibidem: 26). În momentul în 

care fata intră în discuție cu protagonistul, ea este deja conștientă de 

identitatea acestuia, prin urmare, în momentul în care îi confirmă acest 

lucru, nu face decît să atragă atenția asupra anumitor aspecte care par să fi 
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alterat invincibilitatea lui Făt-Frumos. Așadar, Făt-Frumos nu trebuie să 

mai mănînce bucatele otrăvite, căci va fi răpus... în ciuda calităților sale 

excepționale, în ciuda statutului său de personaj privilegiat. 

Într-o carte deja clasică despre ironie, Vladimir Jankélévitch 

susține că „ironia este o bună conștiință ludică: nu o bună conștiință 

simplă și directă, ci o bună conștiință șireată și indirectă, care își impune 

plecarea și revenirea pînă la și de la antiteză” (Jankélévitch, 1994: 48). O 

astfel de strategie șireată are și prozatorul nostru: discrepanța între 

limbajul excesiv al personajelor și poziția discretă a naratorului dă 

profilul ironic al discursului narativ. În exemplele prezentate mai sus, 

putem remarca absența oricărei intervenții a naratorului. De altfel, aici 

facem referire la o trăsătură specifică acestei categorii a limbajului ironic 

al personajelor. Mai precis, dialogul personajelor compensează tăcerea 

naratorului care-și va demasca intenția ironică tocmai prin discreția sa 

excesivă. Naratorul dă, așadar, impresia că s-a autoexclus din sînul 

universului ficțional, cînd de fapt stă ascuns după cortină pentru a lăsa loc 

personajelor să ducă mai departe intenția sa ironică. 

C. Chiar și amestecul dintre replicile personajelor și remarcile 

naratorului este o adevărată sursă de ironie: Am văzut mai sus cum 

naratorul a subliniat anumite detalii private din viața personajelor pentru 

a-și duce pînă la capăt intenția ironică. Din această categorie a tabuurilor 

din sfera intimității face parte discuția inițială dintre Făt-Frumos și 

împăratul vecin, ambii moștenitori ai urii taților. După ce cadrul în care 

personajele se confruntă ne este prezentat într-un mod extrem de prețios 

(„Sala era înaltă, susținută de stîlpi și de arcuri, toate de aur, iar în 

mijlocul ei stătea o mîndră masă, acoperită cu alb, talgerele toate săpate 

din cîte-un singur mărgăritar mare...”), asistăm la următorul dialog: 

„– Bine-ai venit, Făt-Frumos! (...) – Bine te-am găsit, împărate, 

deși mă tem că nu te-oi lăsa cu bine, pentru că am venit să ne luptăm 

greu, că destul ai viclenit asupra tatălui meu. – Ba n-am viclenit (...). Dar 

cu tine nu m-oi bate. Ci mai bine-oi spune lăutarilor să zică și cuparilor 

să împle cupele cu vin și-om lega frăție de cruce (...). Și se sărutară 

feciorii de-mpărați în urările boierilor, și băură și se sfătuiră”. 

De data aceasta, chiar un personaj este cel care încalcă spațiul 

intim al altuia – împăratul vecin, cel care recunoaște absurditatea 

războiului purtat și totodată absurditatea dorinței taților. Totuși, lipsa de 

inițiativă a lui Făt-Frumos, care acceptă fără tăgadă propunerea 
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împăratului (și asta după ce-și expusese clar intențiile), nu este lipsită de o 

oarecare doză de ironie. Naratorul rămîne exterior discuției purtate între 

personaje, dialogul dintre cei doi nereprezentînd decît un joc mental... 

neintenționat. În acest sens, Jankélévitch vede în ironie un joc lipsit de 

interese mărețe, care se poate detașa doar temporar de contextul 

situațional. De fapt, orice conotație ironică ar fi fost ocolită dacă dialogul 

purtat între cele două personaje nu ar fi fost atît de lacunar. Este un 

procedeu ingenios folosit de narator (și anume, elipsa) – ascunzînd 

anumite detalii, care ar fi dat dialogului un aer de autenticitate, el mizează 

pe atitudini necredibile ale personajelor care, în consecință, nu pot decît 

să producă rîsul. Și de data aceasta, tăcerea naratorului sugerează mai 

mult decît am fi crezut; stilul lacunar se întoarce împotriva discursului 

prețios folosit anterior în descrierea atmosferei curții regale, ironia nefiind 

decît o consecință firească a contrastului izbitor dintre cele două tipuri de 

limbaj. 

Momentul întîlnirii lui Făt-Frumos cu Ileana frapează prin 

nonșalanța cu care fata ajunge să-i facă personajului principal propuneri 

lesne interpretabile într-o cheie indecentă: „Bine-ai venit Făt-Frumos (...) 

cît de mult te-am visat (...) gîndurile mele torceau un vis, un vis frumos în 

care mă iubeam cu tine; Făt-Frumos, din fuior de argint torceam și eram 

să-ți țes o haină (...) s-o porți... să te iubești cu mine (...)”. Naratorul nu 

ezită, însă, să amendeze aceste replici cam fără perdea, amintind de 

îndată de reacțiile fetei în momentul în care își încheie discursul erotic: 

„Astfel, cum privea umilită la el, fusul îi scăpă din mînă și furca căzu 

alături de ea. Ea se sculă și, ca și rușinată de cele ce zisese, (...) ochii ei 

cei mari se plecară”. Și aici, diferența dintre aparență și esență, proiectată 

în operă prin intermediul unui artificiu ludic, are ca efect ironia. De fapt, 

acest joc inițiat fără intenție de Ileana este în egală măsură și un efect al 

perseverenței naratorului de a amenda fără întîrziere reacțiile firești 

personajului. Ileana se rușinează nu pentru că se află în fața bărbatului 

mult așteptat, ci pentru că vorbele sale au dezvăluit prea mult din 

intențiile sale ascunse. 
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2. Cezara. Naratorul complice 

Modalitățile prin care ironia reiese din discursul narativ abordat în 

cadrul nuvelei eminesciene nu diferă față de cele folosite în basm. De 

fapt, singurul procedeu la care se face apel în acest caz este încălcarea 

anumitor interdicții ori detalii intime ale personajelor, într-o manieră 

asemănătoare celei utilizate în Făt-Frumos din lacrimă. Numai că de 

această dată, statutul pe care cititorul îl are în cadrul universului ficțional 

se schimbă radical: dintr-un cititor pasiv, care nu se putea limita decît la o 

priveliște exterioară a cadrului ficțional, fiind pas cu pas ghidat de un 

povestitor care nu putea rezista devoalării cîtorva detalii picante din 

spatele personajelor, el devine un complice al naratorului, în urma unui 

pact propus chiar de acesta. După cum am amintit, în cadrul nuvelei 

Cezara, ironia se poate materializa prin: 

A. Încălcarea interdicțiilor sacrale concretizată în discursul 

personajelor: Încă de la începutul nuvelei ne sînt dezvăluite culisele vieții 

monahale, comportamentele lui Onufrei, respectiv Ieronim în cadrul 

mănăstirii. Obișnuința lui Ieronim de a profana cărțile bisericești este 

amintită de îndată ce intrăm în contact cu atmosfera intimă a mănăstirii, 

ca și carte de vizită a personajului: „Toate marginile erau profile de 

femei, popi, cavaleri, cerșitori, comedianți... în sfîrșit, viața în realitatea 

ei, mîzgălită în fiecare colț disponibil”. În continuare, dialogul purtat între 

cei doi încalcă anumite interdicții lingvistice cu conotații religioase; de 

asemenea, gesturile care trădează o conștiință înrădăcinată a superstițiilor 

(și, bineînțeles, adoptarea acestora, în ciuda substratului păgîn) sînt 

evidențiate cu naturalețe de narator, ca reacție firească la discursul 

personajelor: „– Faci rău că nu-nveți pictura. (...) Îngropi talantul, fiule 

(...). – Îngrop pe dracul, părinte. – Apage Satana! zise bătrînul sărind 

într-un picior și aruncîndu-i-se-n brațe”. În plus, Onufrei recunoaște 

întovărășirea sa cu diavolul, privită ca efect al laicizării sale: „Să mă ia 

dracul, fătul meu, dac-am fost trist vreodată. Tristețea fuge de mine ca 

cumătru-meu [s. n.] de tămîie”. În ceea ce privește acest dialog, se poate 

observa că orice conotație autoironică este exclusă. Autoironia, prin 

definiție, se manifestă prin contrastul dintre aparență și esență 

materializat cu bună știință în discursul aceluiași personaj; în schimb, 

personajele eminesciene își dezvăluie adevărata identitate, dincolo de 
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aparenta sobrietate cerută de statutul monahal. Încălcarea interdicțiilor 

sacrale se realizează, în dialogul purtat de cei doi, prin îndepărtarea de 

dogmă; dar atitudinea lor blasfemică nu se materializează într-un mod 

distructiv, ci ludic. Ironia, așadar, este o finalitate dorită de către 

personaje, nicidecum un accident lingvistic, după cum se întîmpla adesea 

în cadrul basmului eminescian. Așadar, de data aceasta, „Ironia romantică 

s-ar traduce, cel mai bine, prin «libertate de spirit». Ironicul autentic este 

nu văduvit de natură, ci liber de ea.” (Huch, 1974: 229). Cei doi, Onufrei, 

respectiv Ieronim, nu sînt dominați de instincte și nici nu combat dogma, 

ei doar evită orice constrîngere socială (iată finalitatea ironiei!). 

B. Cît despre discursul naratorului, aici ne confruntăm cu 

încălcarea tabuurilor intimității anumitor personaje: Scena în care sînt 

prezentate apucăturile lui Onufrei, destul de nepotrivite pentru un monah, 

sînt amendate de narator prin vorbe de duh, menite a iniția un joc mental 

cu cititorul: „În drum, părintele Onufrei, dînd ca din întîmplare de mîna 

pictorului, care conținea vro cîteva piese de aur, crezu că ce-i găsit îi 

bun găsit [s. n.] și, strîngînd cu multă amiciție și intenție luătoare mîna 

acestuia, gîndi că are multă cauză de-a se depărta, mai ales că tablele de 

la crîșmă l-invitau cu dragoste – deci pretestă de pretestă și se duse”. 

Naratorul nu uită să precizeze calitatea de părinte a lui Onufrei, pentru ca 

în cele ce urmează să-i descrie în amănunt slăbiciunea pentru bunurile 

materiale, desființînd astfel aparența pe care statutul social i-o conferea. 

Este interesant acest melanj dintre gîndurile personajului și discursul 

naratorului, reflectînd minuțios ezitarea părintelui în fața mitei care i se 

propune. Ironia nu este doar un efect al contrastului dintre rangul lui 

Onufrei și viciile sale, ci și rezultatul unui discurs care se vrea a fi insolit. 

Naratorul nu face doar o introspecție în mintea lui Onufrei, el deja 

speculează dorințele personajului aruncînd un ochi în exterior, la „tablele 

de la crîșmă” care-l așteaptă pe părinte. Jocul dintre analiza gîndurilor lui 

Onufrei și investigarea dorințelor sale de către narator, care își trădează în 

cele din urmă latura omniscientă, spulberă imaginea sobră pe care statutul 

de monah i-o conferă personajului. 

De cîteva ori, pe parcursul nuvelei, chiar Cezara devine ținta 

micilor ironii lansate de narator, numai că de data aceasta discursul capătă 

o anumită specificitate, structurîndu-se în jurul unor întrebări care par 

adresate chiar cititorului – complicitatea narator-lector este, pentru prima 

oară, dezvăluită. În primul caz, avem scena în care Cezara adoarme cu 
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gîndul la Ieronim: „Ea visează-n fereastră... să viseze numai... n-ar fi 

păcat analiza simțurilor ei?...”. Stilul lacunar și sacadat (a se observa 

punctele de suspensie!) al discursului naratorului nu face decît să 

sugereze multitudinea de trăiri intime pe care naratorul evitîndu-le, ne 

face conștienți de prezența lor. Aceste intimități, prin urmare, nu sînt 

desființate, ci doar amintite, suficient cît cititorul să realizeze zbuciumul 

interior al Cezarei, mult prea necuviincios pentru a fi prezentat în 

amănunt. Chiar dacă invitația la lectură îi este lansată, cititorul nu poate 

participa la construirea universului ficțional, însă devine parte 

componentă a acestuia, alăturîndu-se naratorului, cel care nu ezită să 

găsească în lector un bun partener de bîrfă. Dar această trăsătură va fi cu 

mult mai pregnantă în următorul exemplu, în care naratorul de arată 

nemilos față de personajul feminin.  

De data aceasta, reacțiile fiziologice ale Cezarei (la vederea 

trupului dezgolit al lui Ieronim) sînt prezentate fără perdea de către 

narator: „Cezara era să răcnească... dar își astupă gura c-o mînuță și cu 

alta ochii. Să vorbim încet... cel puțin lectorii mei închipuiască – și că li 

se vorbește la ureche...”. Ambii, naratorul și cititorul, sînt părtași ai 

reacțiilor Cezarei, numai că de data aceasta naratorul, arătîndu-se, într-un 

mod voit neconvingător, grijuliu față pe personajele pe care le analizează, 

reînnoiește pactul cu cititorul. Cu toate acestea, nicio atitudine a Cezarei 

nu scapă ochiului vigilent al naratorului care inventariază cu o precizie 

fotografică toate gesturile fetei. Discursul ce succede pactului propus 

pornește și de data aceasta de la cîteva întrebări retorice, malițioase, care 

dezarmează personajul: „... ia să vedem, rămas-a mîna Cezarei tot la 

ochi? Sînii îi crescuse într-atîta de bătăile inimei încît îi sărise un bumb 

de la pieptarașul cam îngust de catifea neagră... de ce și-l închisese? Dar 

cine știa că inima ei o să aibă asemenea turburări?”. Voluptatea care o 

cuprinde pe Cezara este prezentată printr-o introspecție a personajului, 

nicidecum printr-o privire din exterior a atitudinilor sale. Naratorul 

violează intimitatea Cezarei nu atît cît să redea o mai precisă descriere a 

contextului în care aceasta se afla, ci cît să amendeze reacțiile trupești 

care izbucnesc atît de sălbatic în inima feciorelnică a fetei. Prin urmare, 

„romanticii descoperă situarea ironiei între tragic și comic, între rîs și 

plîns. O descoperă ca jovialitate, ca disperare ușor surîzătoare” (Lesovici, 

1999: 35). 
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Concluzii 

Inflexiunile ironice ale discursului narativ eminescian aduc cu 

sine diverse schimbări de ordin structural în universul ficțional. Analizînd 

două proze eminesciene, Făt-Frumos din lacrimă, respectiv Cezara, 

putem observa o dedublare a instanței narative: pe de o parte ne 

confruntăm cu un narator discret (în cazul basmului) care păstrează 

distanța față de personaje, pe de altă parte – cu un narator complice (în 

cazul nuvelei) care nu numai că își veghează îndeaproape personajele, dar 

interacționează cu cititorul, căruia îi împărtășește toate secretele din 

culise. Credem că am demonstrat că ironia este specifică nu doar operei 

poetice eminesciene, ci și discursului epic, totodată. Ironia nu reprezintă, 

așadar, o simplă atitudine a naratorului, ci chiar un principiu ordonator al 

universului ficțional. Căci, prin intermediul ironiei (accidentale sau 

voite), discursul canonic pe care basmul, respectiv nuvela le posedau 

ajunge să-și schimbe consistența. Dacă răceala naratorului de basm 

compensează prin aerul ludic și sarcastic cu ajutorul căruia își 

supraveghează personajele, pactul pe care-l inițiază naratorul nuvelei 

aduce o nouă percepție a raporturilor cititorului cu lumea ficțională. 

Ironia devine, prin urmare, un vector, contribuind chiar la determinarea 

unui nou șablon de construcție narativă, departe de schemele deja 

consacrate.  
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ANNA CIUNGU 

Anul I, Bucureşti 

Ipostaze ale visului în proza romantică – Mihai Eminescu 

întîlnindu-l pe Ludwig Tieck 

„Lumea e vis – în fond, e visul sufletului nostru” 

 

Mentalul colectiv plasează portretul eminescian în context 

universal prin raportarea nemijlocită a acestuia la spiritul romantic 

german. Nimic nou şi, aparent, nimic greşit. Un semn de întrebare se 

iveşte însă mai tîrziu, în momentul definirii echilibrului care se realizează 

între cele două forme de manifestare literară. De cele mai multe ori, se 

preferă ecuaţia reflectării mediului cultural german în forma descrisă de 

mişcarea cuvîntului eminescian. Se recunosc astfel în chipul poetului 

român trăsăturile unui influenţat, ale unei fizionomii care se defineşte pe 

sine folosind osatură străină, pe care o îmbracă mai apoi în lumini şi 

umbre proprii. Eroarea pe care o întrezărim în acest punct de vedere este 

tocmai această calculare a influenţelor, fără a remarca acele conţinuturi 

romantice autentice aflate în fiinţa poetului român. Adevărat, nu este 

nicio taină afinitatea lui Mihai Eminescu pentru spiritul german; dar 

aceasta nu presupune că, fără a avea o structură internă deja canalizatoare 

a principiilor romantice, promovate de mediul cultural german, poetul îşi 

putea apropria formulele romantice spre a le practica la nivelul pe care îl 

cunoaştem deja, din simpla poziţie a celui care preia. Ceea ce nu trebuie 

uitat este nivelul la care Romantismul generează poezie – o poezie a 

reaşezării individului în Lume: este o înălţime ale cărei cote trebuie să 

poată fi atinse de această filosofie poetică în interiorul individului; or, 

dacă spiritul nu are deja prestabilite astfel de coordonate, nu îşi va putea 

însuşi poziţia înaltă din care să se poată alinia cu mişcarea romantică
1
. 

                                                 
1
 „Romantismul în întregimea lui reprezintă nostalgia după «începuturi»; matca 

primordială, abisul, noaptea bogată în germeni şi latenţe, principiul feminin în toate 

manifestările sale, sînt categorii romantice majore care nu depind de «influenţele» 

livreşti sau «la modă», ci definesc o anumită poziţie a omului în Cosmos. Înrudirea lui 

 



ANDREI ŞERBAN 

76 

Tocmai de aceea, cu intenţia de a sublinia liniile convergente şi 

divergente cu romantismul german pe care Mihai Eminescu le trasează ca 

imbold al fiinţei sale profunde, în proza sa, ne-am propus metoda 

studiului comparatist. Cum floarea albastră, Hyperion şi Cezara au adus 

numele lui Novalis, Hölderlin şi Jean Paul la rangul de nume 

exponenţiale la care se fac nenumărate trimiteri în cazul studiilor 

comparatiste eminescologice, ne vom apleca acum atenţia asupra unei 

figuri a romantismului german care nu a fost privită cu îndeajunsă atenţie 

pentru aşezarea punţilor de legătură între mediul romantismului german 

post-napoleonian, cufundat în reverie, cu cel ilustrat de poetul român. 

Restrîngîndu-ne studiul la un singur aspect tipic contextului cultural în 

care au luat naştere scrierile celor doi poeţi – acela al manifestării 

oniricului – sperăm să reuşim să iniţiem nişte căi de înţelegere noi şi bine 

determinate ale chipului în care Mihai Eminescu nu este oglindă spiritului 

romantic german, ci îşi găseşte oglindire asemănătoare cu acesta din urmă 

în creaţia poetică a secolului XIX. 

Pornind de la antica premisă enunţată de Heraclit din Efes – care 

propune viziunea conform căreia toţi împărtăşim o aceeaşi lume pe cînd 

sîntem în stare de veghe, în timp ce atunci cînd dormim, fiecare are o 

lume a lui – ne propunem ca, în următoarele pagini, să observăm chipul în 

care acest univers particular al visului ia naştere din fiinţa celui real, din 

ce se hrăneşte şi ce deschideri – sau închideri – promite. În acest chip, 

sperăm să deosebim trăsături la nivelul intim al spiritului creator care vor 

forma în profunzime armonii, disonanţele realizîndu-se doar la suprafaţă; 

astfel, am indica prin studiul textului propriu-zis contururile specifice 

romantismului manifestate atît de profilul lui Ludwig Tieck, cît şi de cel 

al poetului român. Urmărind aşadar sublinierea unor caractere tipic 

romantice în structura lăuntrică a poeţilor, sîntem îndreptăţiţi în alegerea 

subiectului nostru, căci în această epocă, urmînd unei raţionalizări acute a 

universului prin Luminismul trecut din condeiul lui Rousseau în Criticile 

                                                                                                 
Eminescu cu alţi mari poeţi romantici nu poate fi, aşadar, explicată prin «influenţe», ci 

prin experienţa şi metafizica lor comună. Poziţia romantică este una din puţinele 

atitudini ale spiritului omenesc care nu poate fi învăţată, nici mimată. (Evident, cînd e 

vorba de creatori; mediocritatea poate plăsmui hibrizi de tot felul)” (Eliade, 1993: 13, 

s.n.). 



REFLEXII IRONICE ALE DISCURSULUI NARATIV EMINESCIAN 

77 

lui Kant, singurul spaţiu în care spiritul se poate manifesta fără a fi 

circumscris, analizat şi pus în formulă prin raţiune, este visul – un vis care 

nu cunoaşte regulile realităţii din afara lui, care poate dezvălui aşadar 

conţinuturi fără a fi condamnat ori împiedicat din a le imagina sub 

pretextul lipsei de valabilitate. În acest sens defineşte Kant visul; însă, 

spre deosebire de judecata mai tîrzie a lui Hegel, el nu ia în considerare şi 

dimensiunea etică a visului – experienţa onirică nu face decît să constituie 

o lume în lume, fără a-şi realiza structura internă după regulile realului
2
. 

Însă pentru romantici, visul depăşeşte dimensiunile unei experineţe 

nocturne, irupe în lumea individului punînd la îndoială imediata existenţă 

a acestuia – omul din ordinea romantică, după cum punctează şi E. Lenk, 

este prins în această nesiguranţă înaintată de vis în ce priveşte imediatul: 

„Was sich in der Romantik manifestiert, ist nicht Traumglaube, sondern 

Traumzweifel, ist das permanente, schockartige Erwachen aus einem 

Zustand, in den man versunken war, in den jeder «naive» Mensch 

versunken ist, jeder, dem noch nicht die Schneide der Selbstbeobachtung 

in der Seele sitzt. Was die Romantiker artikulieren, ist ein universeller 

Traumverdacht, ein Mißtrauen gegenüber aller Unmittelbarkeit, 

gegenüber den Augenblicken der Versunkenheit in bloßes Sein. Diese 

Augenblicke der Unmittlebarkeit, nicht bloß das begrenzte nächtliche 

Schauspiel, sondern das ganze Leben, wie es dem plötzlich aus der 

Versunkenheit Auffahrenden erscheint, nennen die Romantiker 

«Traum»“
3
. De aceea, Ludwig Tieck scrie versuri precum cele din 

                                                 
2
„Eine ethische Beuteilung lehnt Kant ab: Der Traum mag die Sphäre des Irrtums 

sein, er ist aber nicht die Sphäre des Bösen, weil nach Kant der schlafende Mensch nicht 

zur Rechenschaft gezogen werden kann. Gerade weil die Welt des Traumes eine eigene 

Welt ist, sind die Regeln der gemeinsamen Welt auf ihn nicht anwendbar“. – „Kant 

refuză o judecată etică: Visului îi place să fie o sferă a rătăcirii, dar el nu este o sferă a 

maleficului, pentru că după Kant, omul dormind nu poate fi tras doar spre 

responsabilitate. Tocmai pentru că lumea visului constituie o lume în sine, regulile vieţii 

comune nu îi sînt aplicabile” (Lenk, 1983: 218). 
3
„Ceea ce se manifestă în Romantism nu este încrederea visului, ci îndoiala visului, 

este permanenta şi şocanta trezire dintr-o stare în care este adîncit omul, în care fiecare 

individ «naiv» este adîncit, fiecare căruia încă nu-i stă în suflet tăişul auto-observării. 

Ceea ce articulează romanticii este o suspiciune universală a visului, o lipsă de încredere 

deplină în imediat, faţă de privirile cufundării în sinele simplu. Pe această privire a 
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Liebeszauber: „Kein Lieben, kein Leben/Kein Sein uns gegeben/Nur 

Träumen und Grab“
4
. 

Urmînd calea deschisă de cel din urmă vers citat, dorim să luăm 

aminte la chipul în care alăturarea celor două noţiuni – vis şi mormînt – 

este justificată şi mai cu seamă, cum se materializează în tablouri diferite 

din creaţia pe care o avem sub observaţie. Înainte de toate, trebuie să nu 

uităm dubla valenţă pe care o dezvoltă imaginea mormîntului: pe de o 

parte, aceea de corolar al morţii, iar pe de altă parte, aceea de cavitate 

protectoare, în care spiritul liric romantic se poate retrage din 

determinările realului pentru a (-şi) putea (re)clădi universul. Prin prisma 

acestei din urmă valori, mormîntul devine un soi de casă onirică – pentru 

că nu considerăm că nu putem asocia rolul mormîntului cu cel al 

copacului ale cărui semnificaţii le observă G. Bachelard într-o scriere a 

lui Bernardin de Saint-Pierre. Personajul acestuia din urmă, în Études de 

la Nature, visează, din interiorul unui copac găunos, la statura imensă a 

unui copac universal. Aici, Bachelard descoperă tema reveriei ocrotirii şi 

a odihnei, înţelegînd prin ghemuirea în spaţiul strîmt, protector, din care 

se poate privi în afară, o condiţie necesară pentru viitoarea desluşire a 

unei staturi titanice
5
. Într-adevăr, condiţia visului este aceea a retragerii în 

sine, a exploatării forţelor latente ale inconştientului care nu sînt 

accesibile decît printr-o puternică introspecţie - prin întoarcerea către sine 

şi punerea în lumină a valorilor descoperite aici. Aici intervine prezenţa 

unui spaţiu care să-l izoleze şi să-l apere pe visător de lumea ce-i este 

exterioară – spaţiu care, deşi majoritar realizat la nivel psihic, se 

materializează în diferite forme care se pot subsuma, prin sensul lor, 

hipernimului „mormînt”
6
. În altă ordine de idei, măsura în care visul 

                                                                                                 
imediatului, nu simpla reprezentaţie nocturnă, ci întreaga viaţă, aşa cum apare ea subit 

din cufundarea iritabilului, o numesc romanticii «vis»” (Ibidem: 221). 
4
 „Nici iubire, nici viaţă/ Nici fiinţă nu ne este dată/Ci doar vise şi mormînt”. 

5
 Bachelard, 1998: 87-88: „Pentru a simţi acest infinit, trebuie mai întîi să fi imaginat 

ghemuirea fiinţei în trunchiul scorburos” (s. n.). 
6
 Am punctat nivelul psihic la care se realizează acestă izolare necesară visătorului 

pentru a nu primi mai tîrziu observaţii privitoare la demersul nostru, care să conteste 

similitudinile de profunzime romantice între spiritul visător al lui Eminescu şi cel al lui 

Tieck, prin aceea că mormîntul în sine nu apare în textele pe care le vom cita. Nici nu 
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presupune ruperea de o lume pentru păşirea într-o altă sferă existenţială 

determină asocierea experienţei onirice cu trecerea, cu moartea dintr-o 

dimensiune şi naşterea într-o nouă ordine, petrecute într-o structură 

ciclică a (meta)vieţii. Ştim că opera eminesciană, „structural romantică”, 

pendulează între două limite – sentimentul naşterii, respectiv cel al morţii 

(Călinescu, 1969: 179) – limite pe care preferăm să le vedem prin prisma 

unor puncte care, succedîndu-se ascendent, pe circumferinţe de cerc tot 

mai reduse, determină o spirală a evoluţiei eului romantic care traversează 

lumile – visate – într-un adevărat zbor al Luceafărului pentru a-şi delimita 

o nouă poziţie – ideală – în Cosmos. Ce interesează acum este însă 

completarea ce o face G. Călinescu: „toată existenţa cuprinsă între cele 

două coordonate are o mişcare somnolentă, şi cînd nu aparţine de-a 

dreptul regimului oniric, ea capătă cel puţin forma tipică a visului“ 

(Ibidem). Căci într-adevăr, cine ne poate convinge dacă întîlnirea finală, 

pe insula mitică, paradiziacă, a celor doi îndrăgostiţi din Cezara se 

petrece aievea sau doar în vis? – „Cezara, strigă el, cuprinzînd-o în 

braţele lui... Cezara! eşti o închipuire, un vis, o umbră a nopţii zugrăvită 

cu zăpada luminei de lună? sau eşti tu? tu?” (Eminescu, 1977)
7
. Cine 

poate spune precis ce este vis şi ce rămîne realitate în jocul dublului pe 

care îl vedem în Sărmanul Dionis? Cine poate fi sigur că drumul 

labirintic al eroinei din Der blonde Eckbert a lui Tieck este o realitate sau 

un vis de copilărie? Este coliba de aici reală sau doar un produs oniric al 

voinţei inconştientului infantil? Dar rezolvarea ulterioară a greşelilor din 

copilărie? Toate acestea, cu implicaţii majore în dezvoltarea spiritului 

eroilor romantici (şi „lirici” am putea completa, căci trăirea este cea care 

le trasează figurile, nu acţiunea) se înfiripă pe un teren care, departe de a 

fi stabil, mută fundaţia constructului care determină destinul acestor măşti 

din real în vis, spărgînd sfera prezentului – un prezent căruia Eminescu, 

în spiritul romantic promovat de Noua Heloїsă a lui Rousseau
8
 şi de 

Novalis, îi refuză orice valabilitate (Dumitrescu-Buşulega, 2000: 56). 

                                                                                                 
interesează materialitatea mormîntului aici, ci doar semnificaţiile pe care le dezvoltă şi 

care, vom vedea, apar în creaţiile celor doi poeţi. 
7
 De acum înainte, toate trimiterile la textul eminescian se face din această ediţie. 

8
 Apud Friedrich, 1998, cap. „Preludii teoretice în secolulu al XVIII-lea; Rousseau şi 

Diderot”: „Ţara iluziei e singura în această lume ce merită a fi locuită: atît de mare e 

nimicnicia făpturii umane, încît frumos e numai ceea ce nu există”. 
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Este însă impropriu a refuza prezentului orice fel de amprentă 

asupra visului. În fond, în lumea contingentului este spartă o fereastră 

prin care visătorul priveşte şi păşeşte într-o nouă ordine a valorilor. De 

aceea, am considerat potrivit ca aici să ne oprim pentru o clipă privirea 

asupra cadrului în care atmosfera onirică se instaurează, mai cu seamă că 

aici vom găsi locul cel mai potrivit pentru a exemplifica relaţia de la care 

am şi pornit aceste paragrafe: aceea dintre vis şi mormînt. Observăm 

astfel cum visul la cei doi scriitori pe care îi studiem se trasează 

predominant în două sisteme de referinţă formal diferite: pentru Mihai 

Eminescu, elementul acvatic este cel care favorizează cufundarea în 

adîncurile inconştientului, în timp ce acest rol este jucat pentru Ludwig 

Tieck de pădure. Precizăm de la bun început că ambele elemente, deşi de 

naturi diferite, închipuie aceleaşi trăsături fundamentale: ambele cunosc 

o dezvoltare atît în întindere, cît şi în adîncime; aşadar, ambele conduc 

spre lumi desfăşurate în plan, îndepărtate, tot mai puţin învecinate cu a 

noastră, ambele duc în lumi aranjate în adîncime, tot mai proprii 

straturilor profunde ale fiinţei, tot mai apropiate inconştientului – 

personal, în ordinea aspiraţiilor, colectiv, în măsura în care sînt 

redescoperite arhetipurile. Am putea adăuga de asemenea, că ambele 

reprezintă entităţi fremătătoare: apa, în unduirea ei, pădurea, în emoţia 

ramurilor, ele descriu o mişcare de legănare care relaxează şi mai cu 

seamă, dau visătorului încrederea în acest mediu protector care se 

aseamănă atît de mult cu îmbrăţişarea legănătoare a mamei. Căci orice 

regresiune duce la o vîrstă a copilăriei – o vîrstă de aur propriu-zisă, cum 

întîlnim la Tieck, ori a originilor paradiziace, cum cunosc eroii lui 

Eminescu. De aceea, nu trebuie înlăturată ideea că un prim arhetip care 

domină structurarea textelor în discuţie este cel matern. 

Este important ca în acest punct al discursului nostru să reamintim 

şi, mai ales, să justificăm un aspect pe care îl considerăm de o 

semnificaţie fundamentală pentru demersul nostru. Textele considerate 

aici sînt de factura unui romantism sincer, avîndu-şi originea în structura 

profundă a spiritului; în spatele lor nu se poate distinge o fizionomie de 

epigon, ci dimpotrivă, una a poetului-creator, care îşi foloseşte imaginaţia 
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în sensul kantian de imaginaţie productivă
9
; de aici, este firesc să 

remarcăm deosebirile de la nivelul superficial al scrierilor ca simple 

variaţii de stil (al scriiturii, ori chiar al felului de a prefera un cadru altuia, 

în care, în altă ordine de idei, se consolidează aceleaşi manifestări ale 

inconştientului). Acesta este motivul pentru care preferăm să amintim 

doar o diferenţă de percepţie exterioară prezentă la cei doi scriitori, 

urmînd să descoperim pentru aceste structuri diferite acelaşi cod de 

descifrare. Altfel spus, aceleaşi cauze individuale urmăresc aceleaşi 

scopuri romantice, dar urmînd traiectorii corespondente diferite. „Tot 

ceea ce ne înconjoară nu este adevărat decît pînă la un anumit punct” 

spunea Tieck, citat de A. Béguin: un adevăr ultim al romanticului. 

Întrebarea pe care o ridicăm noi este însă: acest anumit punct este cu 

adevărat un punct? sau se lărgeşte, cuprinzînd o suprafaţă tot mai largă, 

aducînd astfel cu sine incertitudinea: ce este realitate, ce este vis? unde 

sfîrşeşte una, pentru a da aripi celeilalte? Iar această nesiguranţă a 

planului o întîlnim atît la Eminescu, cît şi la Tieck. Ceea ce intervine aici 

este însă chipul în care se instaurează instabilitatea răspunsului la 

întrebările de mai sus – intervine acea diferenţă de percepţie de care am 

vorbit, care nu schimbă decît atmosfera în care se instaurează aceeaşi 

stranietate a neputinţei delimitării oniricului de concret. Pentru amîndoi 

poeţii (nu ne este teamă de acest termen, căci proza pe care o discutăm 

este compusă într-o cheie de lirism care nu mai condamnă confundarea 

prozatorului cu poetul), natura vine în întîmpinarea personajului, îl 

farmecă şi îl duce departe, pe căile necunoscute ale sinelui. Diferenţele 

între cele două maniere de schiţare a acestei „mişcări” diferă însă. Pentru 

Tieck de exemplu, tocmai naturaleţea desfăşurării cadrelor onirice, 

cadenţa rapidă a mişcărilor care îi aduc pe eroi dinaintea tabloului de vis, 

materialitatea pregnantă este cea care întunecă eroului capacitata de a se 

socoti decisiv în vis ori în realitate. „Als der Tag graute, stand ich auf 

und eröffnete, fast ohne daß ich wußte, die Tür unserer kleinen Hütte. Ich 

                                                 
9
 Spre deosebire de cea reproductivă, specioasă – care face posibilă reproducerea 

unui obiect ca simplă imagine – , imaginaţia productivă, transcendentală, face posibilă 

realizarea sintezei calităţilor obiectelor individuale în concept (cf. Critica raţiunii pure); 

filosofia romantică germană a dat de fapt, o dimensiune metafizică imaginaţiei, văzînd 

în ea facultatea prin excelenţă creatoare a spiritului. 
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stand auf dem freien Felde, bald darauf war ich in einem Walde, in den 

der Tag kaum noch hineinblickte”
10

. Iar de aici, din pădurea unde 

sălăşluia întunericul, copila îşi urmează calea prin munţi, văi, fără să 

simtă oboseală (pentru că, după cum crede ea, frica de tatăl întunecat de 

gînduri rele îi dădea puterea de a fugi – dar de fapt, intră într-o nouă 

aşezare a forţelor, proprie unei noi lumi). Această trecere rapidă prin 

labirintul natural, pasul hotărît ce o poartă peste coline fără să dea 

socoteală conştientului de mişcarea sa, ele sînt cele care, în chip straniu, 

dau acestui episod alura de vis. Mai tîrziu, gravitaţia gesturilor pare să se 

evaporeze, dar atmosfera care favorizează oniricul este tot una pulsînd: 

coloritul accentuat, concreteţea formelor şi a sunetului sînt cele care, de 

această dată, îmbie la visare: „In das sanfteste Rot und Gold waren alles 

gechmolzen, die Bäume standen mit ihren Wipfeln in der Abendröte, und 

über den Feldern lag der entzückende Schein, die Wälder und die Blätter 

der Bäume standen still, der reine Himmel sah aus wie ein 

aufgeschlossenes Paradies, und das Rieseln der Quellen und von Zeit zu 

Zeit das Flüsstern der Bäume tönte durch die heitere Stille wie in 

wehmütiger Freude. Meine junge Seele bekam jetzt zuerst eine Ahndung 

von der Welt und ihren Begebenheiten. Ich vergaß mich und meine 

Führerin, mein Geist und meine Augen schwärmten nur zwischen den 

goldenen Wolken“
11

. În alt plan, natura care încadrează visul eminescian 

nu se mai întinde cu o asemenea vibraţie, ci creşte într-un freamăt al 

undelor transparente – acvatice, de parfum, de imagine tremurată... „În 

luntrea neagră e culcat, şi capul lui mare în perini de mătasă, bolnavul 

rege Tlà; în mijlocul naltei sale frunţi – o cunună cu flori de mac... de 

flori a uitărei şi a somnului... Peste vecinicia undelor zboară luntrea lui, 

pînă ce dintr-o parte şi dintr-alta a Nilului se ridică grădinile 

                                                 
10

 „Pe cînd se lumina de zi, m-am ridicat şi am deschis, aproape fără să ştiu, uşa 

micuţei noastre colibe. Stăteam în cîmpul liber, curînd după aceea eram într-o pădure, 

unde ziua nu mai lumina.” 
11

 „În roşu şi auriu toate erau topite, copacii stăteau cu vîrfurile lor în apus, iar pe 

cîmpuri era o piatră încîntătoare, pădurile şi frunzele pomilor erau în linişte, cerul curat 

arăta ca un Paradis deschis, iar din cînd în cînd şipotul izvoarelor şi foşnetul frunzelor 

sunau prin liniştea pură ca într-o bucurie melancolică. Sufletul meu tînăr deveni acum o 

presimţire a lumii şi a evenimentelor ei. Am uitat de mine şi de călăuza mea, spiritul şi 

ochii mei visau doar printre norii aurii”. 
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pendente...”. Dar şi aici, unul dintre factorii declanşatori ai reveriei este 

unduirea unei sinestezii aparte: sunetul clavirului împletit cu o mireasmă 

neobişnuită – „Dintr-o fereastră deschisă din catul de sus el auzi prin 

aerul nopţii tremurînd notele dulci ale unui clavir şi un tînăr şi nemuritor 

glas de copilă adiind o rugăciune uşoară, pare că parfumată, fantastică”. 

La Eminescu, tremurul, desprinderea nuanţelor din spectrul canonizat şi 

oscilaţia lor, revalorizarea fiinţei lor în altă cheie, toate duc la stabilirea 

unei atmosfere care favorizează păşirea peste graniţele ale însuşi 

prezentului. Într-un timp ce-şi pierde măsura prin relativizarea mişcărilor 

ce se petrec în cadrul lui se desfăşoară unduirea eminesciană. Pentru 

poetul german însă, concreteţea unor detalii care se succedă prea repede, 

care-şi subliniază irealul tocmai prin lipsa de transparenţă faţă de 

contingent, duc la o dizolvare a parametrilor temporali obişnuiţi, care par 

să nu mai poată măsura cadenţa succesiunilor de gesturi naturale.  

Căci aceste gesturi naturale sînt cele care definesc calea urmată de 

experienţa onirică. Mihai Eminescu preferă elementul acvatic, Ludwig 

Tieck pe cel teluric, labirintic prin însăşi natura sa (munte-vale-munte-

vale) şi coordonator al unor noi centre de lume – căci acesta este cel pe 

care se înalţă pădurea, sprijină copacii – acei axis mundi care mereu 

redefinesc, acele trunchiuri care mereu conduc pe alte meleaguri... 

Meleaguri ale unui dincolo al lui Thanatos. Căci trunchiul de copac, 

alături de valoarea, maternă, poate la fel de bine îndeplini şi rolul 

psihopomp (cf. Bachelard, 1997: 82-84)
12

. Conducerea individului într-o 

lume de dincolo este însă un rol pe care şi-l poate asuma şi apa. În fond, 

după credinţa lui G. Bachelard, apa este de fapt stihia care pierde pe 

individ, îl dă cu totul morţii: trupul aflat în necropolă nu este mort pentru 

                                                 
12

 Eseistul francez citează pe X.-B. Saintine, cu lucrarea sa La Mythologie du Rhin et 

les contes de la mère-grand (1863),  pentru a ilustra acest profil de Todenbaum – copac 

al morţii -, valabil în orice alăturare cu una dintre cele patru stihii ale lumii – „cele patru 

patrii ale morţii”. În relaţie cu aerul, pomul îşi îndeplineşte rolul de psihopomp prin 

aceea că trupul uman este lăsat pradă păsărilor cerului în vîrful unui arbore; în ce 

priveşte relaţia cu pămîntul, trunchiul de copac este cel care serveşte drept ultim lăcaş 

trupului – cel mort este îngropat într-un astfel de „cămin”; raportat la foc, în unele religii 

trupurile erau arse pe unnrug, construit, fireşte, din lemn; mai apoi, o ultimă legătură pe 

care trunchiul de copac o stabileşte cu stihiile este aceea cu apa: unele tradiţii obişnuiau 

să lase trupul celui mort într-o barcă din lemn pe valurile apelor. 
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conştientul colectiv, căci a fi mort înseamnă, de fapt, a lipsi. Or, numai 

cel dus departe, în larguri, a cărui urmă s-a şters, acela este cu adevărat 

mort şi mai cu seamă, poate fi reluat în imaginaţie
13

. Căci, de fapt, 

trecerea în şi prin moarte este pur simbolică – ea are menirea să cuprindă 

semnificaţia unei întoarceri din lumea prezentului real în aceea a reveriei, 

a imaginaţiei, a inconştientului. Definitoriu pentru vis este chipul în care 

renaşti, în care repui în lumină lumi. Iar pentru Mihai Eminescu, apa 

ascunde lumi cu adevărat fascinante: „Marea-n fund clopote are care 

sună-n orice noapte/Nilu-n fund grădini are, pomi cu mere de-aur 

coapte;/Sub nisipul din pustie cufundat e un popor” (Egipetul). Rătăcind 

prin pădure, petrecîndu-şi calea din trunchi în trunchi, din centru al lumii 

în centru al lumii, trecînd un rîu
14

, trecînd prin văi, eroii lui Tieck ating 

diferite niveluri ale sinelui. Vom observa mai tîrziu chipul în care aceasta 

se petrece. Ne oprim deocamdată să spunem doar atît: cei doi poeţi, 

alegînd elemente naturale diferite, în funcţie de matricea spirituală care 

favorizează unuia confundarea cu apa curgătoare, iar celuilalt regăsirea în 

urma cufundării în elementul vegetal, amîndoi recurg la simbolistica 

profundă a acestor elemente, pentru a le reuni înfăţişările diferite sub 

acelaşi înţeles: adîncul, moartea şi redefinirea unor lumi, reflectarea sau 

refacerea sinelui. 

Referindu-ne de atît de multe ori la sine, credem că ar trebui să 

justificăm importanţa pe care acesta o capătă în experienţa romantică. 

Sinele este de fapt singurul spaţiu unde visătorul romantic poate găsi 

răspunsul frămîntărilor sale: profund dezamăgit în urma observării 

realului existenţei sale materiale, poetul se întoarce către resorturile 

interioare ale imaginarului, ale spiritului
15

. În speranţa că aici va găsi 

                                                 
13

 Ibidem, p. 86:  „Doar navigatorul morţii este un mort la care putem visa la 

nesfîrşit”. 
14

 Putem aminti aici nuvela-basm Die Elfen a lui Tieck, unde personajele păşesc într-

o nouă lume prin trecerea peste un rîu – asemănător unui Styx; observăm cum după acest 

moment de desfăşoară un alt nivel al povestirii, mai puţin fixat în cooronatele 

prezentului de dinainte, şi tot mai mult asemănător unei reverii (delimitate în aceeaşi 

manieră pe care o discutăm în cazul nuvelei Der blonde Eckbert). 
15

 Pentru reliefarea corectă a acestui aspect, ne luăm îngăduinţa de a transcrie un 

fragment din lucrarea lui Mircea Cărătrescu, (1992: 11-12): „Prin poezie, Eminescu 

devine conştient de faptul că voiajul spiritului în căutarea adevărului este un anabasis, o 
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adevărul, poetul pare a urma dictonului inscripţionat pe templul lui 

Apollo din Delphi – cunoaşte-te pe tine însuţi; descoperind o lume a 

elementelor latente ce se regăsesc aici, poetul caută dezlegarea condiţiei 

cosmice. Mircea Cărtărescu, vorbind despre înclinaţia poetului nostru 

spre întoarcerea în adîncurile spiritului, aminteşte de notiţele făcute de 

tînărul Eminescu (Cărtărescu, 1992: 13)
16

, adnotări care surprind la un 

moment dat un aspect pe care îl vedem perpetuat în chip de arhetip nu 

doar în opera poetului român, cît şi în scrierea romantică de factură 

germană în discuţie: „Din adîncimea lucrurilor trebuie să rezulte ceva 

plin – adică nu numai forma esterioară. Ideea lui Plato. Dacă se presintă 

neadevărul sau imoralul chiar în forma cea mai splendidă, totuşi se 

respinge”. Cu aceste rînduri, Eminescu lasă la o parte principiul care 

marchează apariţia modernităţii în teatrul literar: nu priveşte spre Diderot, 

care anula în Le neveau de Rameau echivalarea antică a facultăţilor 

estetice cu cele cognitive şi etice, atribuind geniului artistic o ordine 

autonomă; nu ia aminte de această dată la cuvintele unui Lessing sau 

Kant, care despărţeau excepţionalul geniului de valorile de control ale 

adevărului şi binelui. La acest moment, pentru Eminescu esenţială este 

însă adîncimea din care poate lua fiinţă acel ceva plin (o nenumită 

kalokagathie?). Iar aceasta, realizată prin reformularea unor modele 

inconştiente colective despre care urmează să vorbim, prezentînd aspecte 

ale cuprinsului spaţiului oniric, se reflectă în chip explicit, dincolo de 

stranietatea lor, în prozele eminesciene. Traversînd însă într-un alt spaţiu 

cultural, de la care Eminescu se revendică (Cf. Eu nu cred nici în 

Iehova), vom putea descifra şi în ţesătura de Märchennovellen ale lui 

Tieck modelul aceluiaşi drum spre un înapoi al adîncurilor (ale memoriei 

şi spiritului) pentru a recîştiga acel ce plin.  

                                                                                                 
călătorie spre interior, spre profunzimea structurilor psihice ale poetului. «Adevărata 

cale duce către interior» scria Novalis în Fragmente. Pentru romantic, spaţiul poetic 

devine propria sa lume interioară, inima sa confundîndu-se cu inima universului, iar 

imaginarul său – cu srtucturile imuabile ale macrocosmosului, cu Arhetipurile. 

Cunoaşterea de sine este adevărata cunoaştere a lumii”. 
16

 În privinţa lor, M.Cărtărescu nu ezită să amintească şi cuvintele lui M. Bucur: „În 

jurnalul eminescian, notele inedite de curs sînt propriile sale reacţii, conlucrări de spirit, 

comentarii”. 
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Pentru reconstruirea acestuia, Tieck se întoarce, este drept, la 

vîrsta copilăriei, la starea paradiziacă ce-o defineşte pentru o clipă; însă 

această clipă este curmată de o greşeală ce trebuie răscumpărată. Bertha, 

evadînd din conştiinţa unei lumi apăsătoare sub aspectul material – 

închipuită de familia lipsită de un trai uşor – traversează spaţiul mitic al 

pădurii germane şi întîlneşte, întîmplător, un personaj straniu – o bătrînă a 

cărei înfăţişare, definită prin roba neagră ce o poartă, capătă reflexe ale 

Morţii; bătrîna o conduce pe fetiţă la o colibă singuratică, unde vieţuieşte 

un cîine devotat şi mereu vesel şi o pasăre fermecată ce cîntă fericirea 

singurătăţii pădurii şi, în chip de ou, aduce pe lume cîte o nestemată. 

Bertha găseşte aici liniştea şi bucuria ce-i fuseseră pînă atunci doar vis, 

trăieşte, înconjurată de cele trei figuri stranii, o experienţă paradiziacă. 

Însă gîndul omenesc, dorinţa de fi depăşi chiar şi ce nu este de depăşit, 

acestea îi aduc fetei un soi de „visuri de luceferi” – îşi imaginează 

cavaleri care ar putea-o învăţa ce este amorul, visează la o viaţă în care să 

se bucure de nestematele adunate de bătrînă, visează la ceva nou
17

... altfel 

spus, fata se gîndeşte la o posibilă condiţie pe care ar putea să o capete 

plecînd de la binefăcătoarea ei, în căutarea unor fantasme pe care le 

găseşte superioare condiţiei ei actuale. Nu gîndeşte însă că trădarea ce o 

face îi va aduce pedeapsa. Neurmată de cîine, fata pleacă luînd pietrele 

preţioase şi pasărea măiastră. Ajunsă în satul natal, îşi găseşte însă 

căminul locuit de străini, căci părinţii ei muriseră, iar în scurt timp, 

pasărea, întristată, îşi schimbă pentru prima oară cîntecul, intonîndu-l 

acum în tonalitatea dorului după spaţiul magic al pădurii. Supărată de 

aceasta, fata omoară pasărea. Comite astfel un al doilea păcat faţă de 

spaţiul magic în care păşise ca prin vis. Redobîndirea acelui ce plin 

despre care am vorbit nu se poate realiza din acest punct decît prin 

răscumpărarea păcatului infantil, cu valenţe de păcat primordial. Astfel, 

deşi Bertha şi Eckbert, cavalerul ce-i este soţ, sfîrşesc în moarte, după 

descoperirea incestului care stătea în spatele mariajului, personajele 

cunosc de fapt răscumpărarea greşelilor şi se eliberează de conştiinţa 

vinovăţiei ce le-a urmărit pe parcursul întregului text; prin aceasta îşi 

                                                 
17

 Fugind de la casa bătrînei, fetiţa regretă că nu este urmată de cîine, se gîndeşte la 

nedreptatea ce o face bătrînei „aber die Sucht, etwas neues zu sehen, trieb mich 

vorwärts” – „dar patima de a vedea ceva nou mă îndemna înainte”. 
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recapătă statutul de fiinţe care pot accesa din nou starea paradiziacă. 

Putem descifra în această succesiune de secvenţe o coborîre în fiinţă. 

Prezentul, clădit într-o linişte romantică, în singurătate şi armonie: “Er 

lebte sehr ruhig für sich und war niemals in den Fehden seiner Nachbarn 

verwickelt, auch sah man ihn nur selten außerhalb den Ringmauern 

seines kleinen Schloss. Sein Weib liebte die Einsamkeit ebenso sehr, und 

beide schienen sich von Herzen zu lieben, nur klagten sie gewöhnlich 

darüber, dass der Himmel ihre Ehe mit keinen Kinder segnen wolle”
18

, nu 

poate ascunde tenebrele pe care a fost clădit (cf. Béguin, 1970: 309)
19

; de 

altfel, semne ale trecutului se reflectă şi în datul prezent: Bertha şi 

Eckbert nu au copii; în aceeaşă ordine de idei, vedem şi în portretul lui 

Walther reminiscenţe ale trecutului: bunul (şi singurul) prieten al lui 

Eckbert, Walther este cel căruia i se povesteşte copilăria Berthei, este ucis 

de Eckbert şi reapare în persoana lui Hugo, redevenind prietenul 

protagonistului; toate acestea pentru ca în final, el să se descopere ca fiind 

bătrîna – entitatea divină trădată, venită să-şi recapete ceea ce i se cuvine 

şi să pedepsească. Însă din prima portretizare a sa se realizează un 

amănunt ce ar putea duce la persoana bătrînei: Walther “sammelte 

Kräuter und Steine und beschäftigte sich damit, sie in Ordnung zu 

bringen”
20

 – o trăsătură ce duce la profilul bătrînei căreia i s-au furat 

pietrele preţioase şi care vrea acum să restabilească ordinea iniţială.  

Ceea ce fetiţa Bertha a făcut prin adîncirea în spaţiul mitic al 

pădurii, trecînd prin labirintul ei şi doar aşa ajungînd pe tărîmul fermecat, 

este reluat acum, într-un sens aparent contrar: eroina se cufundă în 

amintire, cunoaşte o reverie a copilăriei trecute, îşi redescoperă faţă de 

Eckbert şi „Walther“ greşeala din trecut. Deşi declanşează o suită de 

evenimente violente (crima lui Eckbert, devenit suspicios în priviţa 

încrederii ce o poate acorda prietenului său, moartea Berthei simultană cu 

                                                 
18

 „El trăia foarte liniştit şi nu se implicase în vreo dispută cu vecinii săi şi, de 

asemenea, era văzut rar în afara zidurilor micului său castel. Soţia sa iubiea singurătatea 

la fel de mult şi amîndoi păreau să se iubească din inimă, doar ei se mai lamentau că 

cerul nu voia să le binecuvinteze căsătoria cu un copil”. 
19

 Pentru Ludwig Tieck, „faptele noastre pot să apară conştiinţei din starea de veghe 

scutite de orice consecinţă atîta timp cît prin uitare sîntem siguri de eficacitatea lor. Dar 

visul le redă o violenţă de care nimic nu mai ocroteşte.”. 
20

 „Strîngea ierburi şi pietre şi încerca să le aducă în odine”. 
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acest gest, confruntarea finală a bătrînei cu Eckbert), în urma rezolvării 

prin pedeapsă a conflictului dintre conştientul împăcat şi inconştientul 

tulburat de jignirea instanţei divine, această refacere a drumului din 

copilărie permite ruperea stagnării personajelor în spaţiul închis al 

castelului lor, şi eliberarea lor prin moarte.  

Ceea ce la Tieck se realizează ca o coborîre în timp, la Eminescu 

se împlineşte de-a lungul a două axe de coordonate: pe de-o parte, de-a 

lungul timpului, pe de altă parte, de-a lungul spaţiului (cf. Cărtărescu, 

1992: 16-17)
21

. Astfel, unde reveria proiectează imagini ale 

inconştientului care refac avatarii viitoare (vezi Avatarii faraonului Tlà), 

modelul subconştient al coborîrii este refăcut în plan spaţial
22

. Ce putem 

spune însă de o nuvelă precum Cezara, unde întoarcerea în adîncurile 

inconştientului nu presupune coborîrea în trecut şi nici străbaterea în 

adîncime a unui spaţiu? Aici, visul pare să introducă o lume a 

contingentului (întîlnirea lui Ieronim cu Cezara pe insula paradiziacă este 

prezentată formal prin verbe la prezent), însă atmosfera în care se 

desfăşoară, spaţiul care îi împrumută din farmecul său sacru, mitic 

(topografia prezentă aici ţine de un simbolism care nu poate fi trecut cu 

vederea (cf. Eliade, 1993: 8
23

), chipul în care cei doi îşi găsesc împlinirea 

                                                 
21

 Găsim interesantă explicaţia dată acestei ramificări a direcţiilor de coborîre: „Cu 

sensul de «regresiune», fundamental romantic datorită semnificaţiei sale psihanalitice, 

coborîrea poate avea loc în timp. De altfel, timpul eminescian este spaţializat. Fiind 

«lung- a timpului cărare» şi în acelaşi timp un produs subiectiv al sufletului omenesc – 

«Trecut şi viitor e în sufletul meu» – el poate fi parcurs şi în direcţie inversă. 

Regresiunea înseamnă întroarcerea într-un stadiu infantil şi, prin extindere, în paradisul 

vieţii prenatale. [...] Trecînd prin epoca lui Alexandru cel Bun, regresiunea temporală 

conduce şi la nivel filogenetic spre tărîmul originar, spre miticul Paradis Pierdut, 

localizat, deloc la întîmplare, în lună. Coborîrea în timp are loc deci în două planuri 

analoge: în planul istoriei individului şi în cel al istoriei mitice a colectivităţii”. 
22

 Avem în vedere aici coborîrile succesive – în piramidă, în castel – care 

delimitează, de atfel, şi planurile în care se ralizează profilurile diferitelor avatarii; se 

reface, prin reluarea motivului coborîrii şi a explorării spaţiilor închise, subpămîntene, 

imaginea amplă a unui inconştient labirintic; dar asupra strucutrii labirintice vom reveni. 
23

 „Lăsînd la o parte aspectul luxuriant al insulei, se găsesc în descrierea călugărului 

elemente categoric paradiziace”, iar între acestea, Eliade îşi concentrează observaţia 

asupra celor patru izvoare care sînt de fapt „reminiscenţe ale celor patru fluvii ale 

Raiului (FACEREA, 2:10)” şi asupra „florăriei” din insula cea mică, ce întruchipează o 

replică minimală a „grădinii din mijlocul Paradisului”.  
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dragostei (după renunţarea la orice „formă omenească” (Ibidem: 11), 

după dezgolirea completă ce aminteşte de starea adamică), toate acestea 

plasează finalul nuvelei eminesciene în timpul primordial. Visul este cel 

care introduce personajele în cadrul mitic: mai întîi, Ieronim, fugind din 

cetate, păşeşte într-un spaţiu unduind, asemeni celui care poartă pe 

faraonul Tlà: purtat de barcă, „plutind în josul rîului” (o reminiscenţă a 

reflexului romanticului visînd de a trasa şi o mişcare în adîncime – aici, 

adîncimea este orientată în plan orizontal, reprezentată de străpungerea 

întinderii spaţiale de către rîu), vegheat de cerul înstelat, Ieronim „adormi 

adînc“ – „un grăunte plutitor pe aria nemărginită a apelor“. Mai apoi, 

Cezara, fermecată de tărîmul insular pierdut în mare, la care ajunge 

înotînd, simte dimensiunile pe care tabloul le poate lua, închipuind o 

refacere a raiului, drept pentru care se hotărăşte să rămînă aici, convinsă 

fiind de singurătatea în care se află: „«Dumnezeule! ce rai!» gîndi ea. 

«voi sta aici puţin». Ea merse-nainte prin iarba care, caldă şi 

mirositoare, îi gîdila corpul, s-aruncă în lacul limpede a lacrima, a cărui 

apă o făcea mai să adoarmă, fugea apoi prin dumbrava de portocale, 

gonită de fluturi şi albine... Era nebună, ca un copil rătăcit într-o grădină 

fermecată de basme. În urmă, văzînd că soarele se-nclinase, ea se 

întoarse pe calea pe care venise, dar care fu spaima ei cînd nu văzu nicio 

ieşire. «Ah!» gîndi, «şi ce-ar fi de aş petrece o noapte în acest rai 

fărăcat? Cine mă vede şi cine mă ştie?»”. Întîlnim din nou motivul 

închiderii: de această dată, personajul se găseşte închis în spaţiul care 

promite raiul – paradisul regăsirii, ferit de lumea exterioară, a sinelui; un 

sine care se identifică în chip explicit cu vîrsta copilăriei, după cum 

Eminescu punctează în chip explicit, asemuindu-şi eroina cu un copil care 

pierdut „într-o grădină fermecată de basme”. Este îndreptăţit atunci cel 

care vedea cum „copilăria se află la originea celor mai mari peisaje. 

Singurătăţile noastre de copil ne-au dăruit imensităţile iniţiale” 

(Bachelard, 2005: 106-107). Căci, într-adevăr, personajul, regăsindu-şi 

copilăria mai întîi prin reacţiile la farmecul insulei, recapătă capacitatea 

de a se cufunda în reveria care o poate duce în final, la o copilărie mai 

profundă, aceea mitică, în care va reface cuplul originar alături de 

Ieronim.  

Insula lui Euthanasius este tărîmul mitic a cărui semnificaţie este 

trasată prin chiar topografia sa – cele trei brîuri de apă, zidul, peştera, 

deschiderea spre tărîmul paradiziac care toate consolidează „acel mijloc 
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magic, străvechi, de care se foloseşte oricine are de gînd o faptă 

deosebită şi miraculoasă” (Jung, 1998: 54). Miraculoasă este aici 

refacerea condiţiei originare a omului, posibilă doar în urma creării 

acestui „” (bucată de pămînt, asemănătoare unei dumbrăvi 

închinate lui Dumnezeu), „în cadrul căreia are posibilitatea să trăiască 

inconştientul” (Ibidem). Spaţiul concentric ce defineşte această insulă a 

fericiţilor
24

 subliniază şi caracterul existenţei duse aici: una perfectă în 

continua recreare a ei, ciclică, ilustrînd un loc ales, ce nu este permis 

decît acelor iniţiaţi care pot trece dincolo de bucla infinită care îşi 

derulează istoria revenind mereu în punctul de origine. 

În ce priveşte scrierile pe care le studiem aici, labirintul se 

realizează majoritar pe un model natural – la Eminescu, el ia forma 

sistemului de grote unite prin galerii, al grădinii, în timp ce la Tieck, 

imaginea pregnantă sub care ia formă modelul mitic al labirintului este 

aceea a pădurii. Labirintul se constituie ca o cumulare de principii 

contrare între care conştiinţa visătorului trebuie să opereze o selecţie: fie 

că ne gîndim la un labirint ca semn al parcurgerii înapoi, către sine – 

labirint care, inevitabil, devine scena conflictului şi continuei întreceri 

între conştient şi inconştient -, fie că ne referim la un labirint iniţiatic, 

menit să evalueze capacităţile spirituale ale visătorului pentru a decide 

dacă acestuia îi este permis accesul în spaţiul de farmec pe care visătorul, 

conştient sau nu, îl caută, fie că apare un labirint strict spaţial, care nu 

cunoaşte implicaţii metafizice (deşi acest tip de labirint nu este propriu 

experienţei onirice, care urmăreşte evaluarea conţinuturilor profunde ale 

individului), în toate aceste cazuri aşadar, visul este, în primul rînd, 

oscilare – oscilare între două variante de continuare a drumului. 

                                                 
24

 În acelaşi studiu citat, (1993: 10), Mircea Eliade propune interpretarea insulei lui 

Euthanasius drept un model de insulă a fericiţilor antică, sau insula Leuké, unde eroi 

precum Achile sau Peleu locuiau, adesea întovărăşiţi de „femei pe care voinţa zeilor le 

răpise morţii prin descompunere”; această variantă de interpretare este susţinută şi de 

natura morţii lui Euthanasius, ferit de sfîrşitul ordinar, şi fericit cu împlinirea imaginii: 

„Rîul curgînd în veci proaspăt să mă dizolve şi să mă unească cu întregul naturii, dar să 

mă ferească de putrejune”. Apa ilustrează aşadar, elementul vital într-o ordine cosmică, 

ea fiind cea care integrează în tot printr-o purificare iniţiată în straturile profunde 

(dizolvarea se face la nivelul lăuntric, nu în planul carnal, unde ar fi dus la tabloul abject 

al putrezirii).  
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Labirintul, sub acest aspect, este descris de G. Bachelard prin următoarea 

imagine: „visătorul trăieşte o ciudată ezitare: el ezită în mijlocul unui 

drum unic. Devine materie ezitantă, o materie care dăinuie ezitînd. 

Sinteza care este visul labirintic acumulează, se pare, angoasa unui trecut 

de suferinţă şi anxietatea unui viitor plin de nefericire. Fiinţa este prinsă 

într-un trecut blocat şi un viitor astupat. Este prizoniera unui drum. În 

sfîrşit, straniu fatalism al visului labirintic: uneori ne întoarcem în acelaşi 

punct, dar niciodată pe unde am mai mers” (Bachelard, 2005).  

Considerăm că labirintul este arhetipul care, preluat de literatură 

din vremurile antice şi adus pînă în contemporaneitate, face analogia 

dintre mit şi vis în chipul cel mai pertinent şi vizibil. Pornind de la 

afirmaţiile lui A. Béguin, această analogie este dintre cele mai fireşti şi, 

simultan, dintre cele mai complexe, ilustrînd, credem, în chipul cel mai 

potrivit felul în care individul se plasează în cadrul general al firii 

omeneşti, întrucît reuneşte spaţiul în care fiecare „înfăptuieşte felurite 

născociri” – visul – cu mitul, acea circumscriere a marilor emoţii 

fundamentale ale firii omeneşti exprimate de imaginaţia colectivă. O 

realizare inedită a convergenţei între mit şi vis este înfăptuită în scrierile 

celor doi poeţi discutaţi aici prin corelarea experinţei onirice cu pădurea. 

De la descrierea unui spaţiu al iniţierii
25

, mitul pădurii este redimensionat 

la romantici, devenind cadru al instaurării experienţei onirice – acel cadru 

închis despre care am vorbit mai sus, al initimăţii şi al confortului pe care 

visătorul îl simte odată ce este înstrăinat de contingent (Buşulenga, 1986: 

152-155). Înainte de romantism, drumul iniţiatic prin pădure întruchipa 

integrarea în modelul originar; pentru romantici însă, fiinţa ideală este 

împlinită prin regăsirea nu a unui tipar universal, ci prin recîştigarea 

sinelui (căci, abia prin atingerea adîncului sinelui, individul poate trece în 

unitatea cosmică). Deşi explorat de majoritatea romanticilor germani, 

tărîmul pădurii este consacrat cu trăsăturile proprii romantice în scrierile 

lui Ludwig Tieck, cel care dă glas concepţiei general-romantice asupra 

pădurii prin cîntecul păsării fermecate întîlnite de Bertha: 

„Waldeinsamkeit,/Die mich erfreut,/So morgen wie heut/ In ew‟ger Zeit/O 

                                                 
25

 Ne referim aici la ipostazele drumului iniţiatic al Evului Mediu care este plasat în 

mediul pădurii; vezi Parzival de Wolfram von Eschenbach. 
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wie mich freut,/Waldeinsamkeit”
26

. Înţelesul acestui cuvînt german adus 

de Tieck în lumea descifrării şi reinterpretării motivelor moştenite – 

cuvînt intraductibil în limba română, dar a cărui parafrazare o face Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga prin „singurătăţi pădurene” (Ibidem: 149-150) – 

este reluat în poezia eminesciană, însă proza prezintă o nouă faţetă a 

conceptului de singurătate: aceea a individului separat de lume, şi mai 

ales, protejat de aceasta. Evocăm aici episodul din Făt-Frumos din 

lacrimă, unde eroul, răpind pe fata Genarului, este protejat în urma 

gestului magic - în care se înscrie şi aruncarea pieptănului care este 

urmată de naşterea unei păduri ocrotitoare; aici însă, atmosfera onirică 

este deplasată din sfera reveriei şi contemplării, fiind aşezată în ordinea 

unei experienţe în care fabulosul descrie – cel puţin în acest episod - un 

drum al labirintic agresiv, deloc asemănător celui introdus de mişcarea 

apelor eminesciene. 

Credem că noua interpretare a mitului pădurii este dezvoltată şi 

mai ales subliniată într-o manieră aproape programatică în Der blonde 

Eckbert a lui Tieck, căci autorul clădeşte o figură – aceea a păsării 

fermecate, înzestrate cu darul articulării în melodie a cuvintelor – prin 

care introduce laitmotivul acestei Waldeinsamkeit. Eminescu însă 

dezvoltă calităţile indicate, iar atunci cînd şi le asumă, nu le subliniază în 

prima linie a textului. Pe un astfel de nivel îşi subliniază însă filiaţia la 

romantism: „Eu rămîn ce-am fost, romantic”. 

În acest vers găsim tot sprijinul de care aveam nevoie să punem 

ordine în gîndurile ce ne-au rămas în urma demersului de aici; luăm 

aminte la un verb pe care Eminescu îl foloseşte în acest vers: am fost; nu 

spune „am devenit”. De ce? Pentru că profilul de romantic al lui 

Eminescu nu a presupus implementarea în conştientul (şi inconştientul) 

poetic al arhetipurilor şi a mecanismului ascuns al imaginilor romantice; 

ele preexistau, căci altfel nu s-ar fi putut manifesta în chipul pe care l-am 

                                                 
26

 Pentru descrierea relevanţei acestui pasaj pentru noul spirit, considerăm 

revelatoare cuvintele lui Zoe Dumitrescu-Buşulenga, din volumul citat: „Era în 

Waldeinsamkeit un cuvînt cheie cu o capacitate de conotaţie mitică extraordinară, 

resimţită de cei care l-au receptat, şi nu degeaba A. W. Schlegel apăsa în el tocmai pe 

chintesenţa operei înnoitoare a noii şcoli în această direcţie. [...] Mitul pădurii se 

instituise cu Tieck  în chip major în paleta romanticilor, în care recurenţa temei 

pădurean-vegetale era enormă, fără să însemne proiecţie mitică reală”. 
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ilustrat mai sus: asemănătoare ca fundament, similare ca dezvoltare, 

identice ca scop şi deosebite sub aspect formal. Am indicat ipostaze ale 

manifestării acestor arhetipuri romantice în opera eminesciană, punîndu-

le în balanţă cu fiinţa ce le este dată în opera unui romantic german; şi, 

urmărind această cale, am observat că, în ciuda unor lumini eminesciene 

care se opun unor umbre din Tieck (ori invers), aceste contraste se 

realizează în planul imaginii, dar nu şi în acela conceptual ori cel al 

dezvoltării ideilor în formă. Astfel, diferenţele se menţin la nivelul 

aparenţelor, structurile pe care acestea s-au consolidat fiind aceleaşi – 

impregnate de perceptele şi perspectivele unui spirit romantic  care nu 

poate fi asumat conştient ori imitat, căci atunci ar fiinţa în manifestările 

epigoniilor,  nu în cele autentice ale creatorilor. 
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VERGILIU BOTNARI  

Master II, Bălți 

Jocurile ironiei și autoironiei în poemul Icoană și privaz 

„Sumă lirică de (mari) voievozi”, cum l-a definit Petre Țuțea, 

Mihai Eminescu reprezintă, neîndoielnic, modelul sublim de rostire a 

ființei românești, opera căruia, fundamentală pentru cultura noastră, ne 

solicită permanent a(p)titudinile interpretative și constituie o probă 

(absolut necesară) de capacitate spirituală. Dincolo de multitudinea 

perspectivelor exegetice la care au fost supuse scrierile eminesciene, 

acestea nu-și epuizează sondele semantice, dimpotrivă, trăim de fiecare 

dată revelația descoperirii continue a genialei sale expresii. În această 

ordine de idei, modestul nostru exercițiu analitic ar viza reliefarea 

dimensiunii ironice și autoironice a poeziei eminesciene, ținînd totodată 

cont și de valențele ironiei, ca marcă a romantismului, în cadrul căruia se 

include și opera marelui poet.  

Pentru Friedrich Schlegel, unul din teoreticienii de primă 

anvergură ai noțiunii în cauză, „semnificînd ceva care merită toată 

atenția” (Apud Nemoianu, 1998: 230), ironia romantică este „un amestec 

dintre seriozitate și glumă”. Teoretizată și de Tieck, Muecke, Brooks și 

alții, ea  ajunge a „se vrea o transpunere, în planul artistic, a ironiei 

divine: la fel cum Dumnezeu, deși le iubește, își tratează cu „feroce 

indiferență” cu „cruzime” propriile creații, artistul romantic se separă de, 

își „neagă” cu inima ușoară propria operă”
1
 (Mușina, 1996: 3). Cu titlu de 

amănunt indispensabil, ar trebui să ținem cont de faptul că „ironia este 

parte componentă a modelului romantic și este strîns legată de alte 

concepte majore, cum sînt organicismul, dialectica, intensitatea lirică și 

melancolia […] Ironia romantică este o componentă a perfecțiunii 

romantice și a absolutului romantic, dar este și o oglindă și o reiterare a 

acelei perfecțiuni și a acelui absolut. Ironia romantică, de fapt, caută 

perfecțiunea prin intermediul expansiunii” (Nemoianu, 1998: 228).  

                                                 
1
 De fapt, se crede că înțelegerea ironiei ca ocupație demiurgică ar proveni de la 

Fichte (Țeposu, 2006: 65). 
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În cazul scrierilor lui Mihai Eminescu se păstrează anumite 

particularități ale ironiei romantice (europene), care, din cîte cunoaștem, 

„ar fi un produs subtil și ambiguu al idealismului filosofic german” 

(Țeposu, 2006: 65). Și asta întrucît, pe lîngă faptul că „la douăzeci de ani, 

Eminescu parcurgea „Critica puterii de judecată” și traducea pentru sine 

definiția kantiană a rîsului sub forma: „risipirea spontanee a unei așteptări 

mari într-o nimica întreagă” (Panaitescu, 2003: 488), este influențat în 

egală măsură și de scrisul lui Jean Paul (față de care, din cîte cunoaștem, 

a nutrit o admirație aparte), în concepția căruia „comicul trebuie să devină 

sublim răsturnat”. Cu toate acestea, Alexandru Mușina e de părerea că în 

cazul lui Eminescu „avem mai mult decît o manifestare a ironiei 

romantice”, iar acest lucru se datorează faptului că „perspectiva 

„demistificatoare”, reducția la „biologic” a sentimentelor celor mai 

profunde, sublinierea absurdității și zădărniciei – în absolut – a tuturor 

actelor omenești, traduc o viziune „existențialistă” asupra lumii” (Mușina, 

1996: 3). Într-adevar, pentru Eminescu, orice experiență poetică atinge un 

nivel existențial de cunoaștere (trăire). Sensibilitatea poetului evaluează 

(cu un devotament consacrat) substratul metafizic al fiecărei întîmplări 

poetice, cum ar zice Nichita Stănescu. În egală măsură, „ironia 

eminesciană pune în evidență tragismul, derizoriul unei lumi lipsite de 

„transcendență”, o lume în care totul este „reductibil” la materie, la 

biologic”. Totodată, aceasta „nu e una pur „estetică”, ci ontologică, se 

apropie de ironia lui Kierkegaard prin aceea că tensiunea care generează 

ironia (și pe care o produce ironia) nu e doar la un nivel „estetic”, ci și la 

unul „etic”; e, de fapt, locul de întîlnire, tensiunea dintre Etic (dincolo de 

care e Ontologicul, în ultimă instanță Religiosul) și Estetic” (Ibidem: 3). 

În ultimă instanță, „ironia eminesciană nu e doar un „colorant”, nu 

servește la a da „sare și piper” discursului liric. E consubstanțială viziunii 

despre lume și creației artistice a lui Eminescu. Ceea ce contemporanii săi 

au numit „pesimism” e, de fapt, o perspectivă „ironică” asupra existenței, 

actului creator însuși. Dacă prin ironie, simplificînd la maximum și luînd 

doar una dintre accepțiile ei, vom înțelege punerea în evidență a diferenței 

între aparență și esență, între „ceea ce pare a fi” și „ceea ce este”, o bună 

parte din ironia eminesciană stă sub semnul ironiei” (Ibidem: 3). Pentru 

G. Călinescu, în general, „a face metafore”, (întrucît reprezintă un 

exercițiu ludic) „este o formă de umor”. Judecînd lucrurile din acest punct 

de vedere, am putea ajunge să ne întrebăm dacă ar exista o operă literară 
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care să nu fie ironică. Tocmai de aceea ne vom fundamenta discursul 

nostru exegetic pe principiile ironiei, bine stabilite de către Jankélévitch, 

Muecke și alții.  

Poemul Icoană și privaz, avînd inițial titlul Tablou și cadru, 

reprezintă unul din textele rămase în manuscris, datînd din perioada 

ieșeană (1876). A fost publicat pentru prima dată de către G. Călinescu în 

numărul din aprilie 1933 al revistei „Viața românească” (p. 108-112), 

fiind apoi preluat în monografia sa Opera lui Mihai Eminescu, dar și în 

ulterioarele ediții ale operei eminesciene. Exegeții care s-au pronunțat în 

marginea acestui text – Perpessicius, G. Călinescu, au remarcat atitudinea 

misogină eminesciană, comparînd-o cu cea din alte poeme. Deși textul se 

fundamentează pe o atmosferă dezolantă, pesimistă, nu lipsesc nici 

sclipirile ironice, care diminuează într-o oarecare măsură gravitatea, or, 

așa cum o vedea și Vladimir Jankélévitch, unul dintre teoreticienii ei cu 

autoritate, ironia, oferindu-ne „mijlocul prin care să nu fim niciodată 

dezamăgiți” (Jankélévitch, 1994: 29), „ne scutește de a purta la tot pasul 

aerul grav al tragediei” (Ibidem: 28), pentru că ea, în cele din urmă 

„preîntîmpină disperarea” (Ibidem: 29). Avînd ca punct de pornire rolul și 

mai ales rostul poetului, „gîlceava înțeleptului cu lumea”, cum ar zice 

Dimitrie Cantemir, dragostea - teme atît de familiare poeziei lui 

Eminescu, Icoană și privaz denotă o neordinară stare de spirit, prin care 

eul liric se poziționează față de realitățile poetice enunțate. Pendulînd 

între pesimism, decepție și ironia slăbiciunilor, expresia poetică, prin 

excelență romantică, denotă manifestările unui spirit superior 

efemerităților de tot felul, pe care le învinge prin savoarea umorului său, 

ce le atribuie alte semnificații. O posibilă justificare a unor asemenea 

acțiuni o putem deduce de la Muecke: „Artistul se află într-o poziție 

ironică din mai multe pricini: pentru a scrie bine, el trebuie să fie atît 

creativ, cît și critic, subiectiv și obiectiv, entuziast și realist, emoțional și 

rațional, perfect conștient, dar și în voia inspirației ce vine din inconștient; 

opera sa sugerează a fi despre realitate, dar este totuși ficțiune; el simte 

obligația de a da o adevărată ori o completă relatare despre realitate, dar 

știe că acest lucru e imposibil, realitatea fiind infinit (in)comprehensibilă, 

plină de contradicții și într-o perpetuă stare de devenire, încît chiar și o 

relatare veridică va fi cu atît mai imediat completabilă de către o alta, cu 

cît fu mai complexă” (Apud Țeposu, 2006: 64). În poemul la care ne 

referim, observăm un joc al dualităților: între realitate dureroasă și ironie 
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panaceică, între evocarea făpturii angelice a femeii și ridiculizarea 

propriei persoane și, deja în alte registre, între un timp obiectiv și un altul 

subiectiv, între speranțe și dezamăgiri etc. Pînă și formele ironiei 

ilustrează ideea de diversitate, întrucît semnalăm în text atît jocuri ale  

ironiei, cît și ale autoironiei.  

În ceea ce privește ironia, aceasta certifică în mare măsură 

concepția lui Cleanth Brooks, care o considera drept „balanță a 

contrariilor, cîmp de tensiune” (și nu o fuziune divină, precum ar fi văzut-

o alții) (Apud Nemoianu, 1998: 233): „Căci ea nu vrea iubire… vrea 

numai adorare…/Tîmpit să-mi plec eu fruntea ca sclavul la picioare/Și ea 

să-mi spuie rece: «Monsieur, ce ai mai scris?»/La glasu-i chiar ironic să 

fiu în paradis/Să fiu prea, prea ferice, de-a vrea să cate numa/Pe acest 

mizerabil, ce o privește-acuma”. Asemenea manifestări ale ironiei 

mărginesc setea de împlinire a unei dorințe cu acuta senzație a unui 

dezgust, a unei decepții: „Nu mi-e destul-avere un zîmbet trecător,/O 

vorbă aruncată ironic – de amor?”
2
 Cu toate acestea, poetul crede în 

efectele benefice ale ironiei, or, ea nicidecum „nu ascunde aspirația” 

(Țeposu, 2006: 35), chiar dacă „dă dovadă de cruzime” și „este conștientă 

de distanțele antinomice”, cum ar spune același Jankélévitch.  

În alt registru, eul liric eminescian se distanțează de propria 

condiție, vorbind fără menajamente despre sine la persoana III, tocmai 

pentru a nu exclude ideea de obiectivitate/ credibilitate și a obține acea 

detașare necesară actului ironiei. În asemenea situații, ironia pare să se 

transforme în autoironie sau invers, întrucît avem iluzia contopirii acestor 

două realități: „Cuvinte prea frumoase le-am rînduit șirag/Și-am spus și 

eu la lume ce-mi este scump sau drag…/Aceasta e menirea unui poet în 

lume?/Pe valurile vremii, ca boabele de spume/Să-nșire-ale lui vorbe, să 

spuie verzi ș-uscate/Cum luna se ivește, cum vîntu-n codru bate?/Dar 

oricîte ar scrie și orîcîte ar spune…/Cîmpii, pădure, lanuri fac asta de 

minune,/O fac cu mult mai bine de cum o spui în vers”. Și în acest caz, cu 

mijloacele ironiei, firește, Eminescu încearcă să caute un răspuns 

plauzibil la întrebarea „ce-i poetu-n lume și astăzi ce-i poetul”: „O, 

                                                 
2
 Ironia ar fi, de fapt, o formă rațională de detașare față de obiectul supus procedeului 

în sine.  Astfel, putem vorbi despre ironie și atunci cînd  „conștiința se detașează și prin 

speculațiile pe care le face despre absențe” (Jankélévitch, 1994: 27). 
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salahori ai penei, cu rime și descrieri/Noi abuzăm sărmanii de mîna-ne 

de crieri…/Căci plumbu-n veci nu-i aur… și-n noi se simte izul/Acelei 

meserie ce-o-nlocuim cu scrisul…”. Ironia și autoironia eminesciană merg 

însă și mai departe, dezvoltînd versificate meditații asupra actului scrierii, 

ce oscilează între autentice mostre de artă poetică și expresie a 

dezamăgirii și autodamnării poetului: „Ce sînt? Un suflet moale unit c-o 

minte slabă,/De care nime-n lume, ah, nimeni nu întreabă./ Și am visat 

odată să fiu poet… Un vis/Deșert și fără noimă ce merit-un surîs/De 

crudă ironie… Și ce-am mai vrut să fiu?”. În cazul de față Eminescu 

anunță ideea de ironie, o anticipă, sau poate chiar o impune ca atitudine 

proprie și n-o sugerează prin creionarea detaliată a unei situații comice. 

Poetul însuși dă girul demersului persiflator, care pornește din  sine și 

către sine, înainte de toate. Ironia alternează cu deznădejdea atunci cînd 

vocea lirică condamnă incapacitatea sa de a re-crea făptura femeii 

adorate: „Te-am îngropat în suflet și totuși slabii crieri/Nu pot să te 

ajungă în versuri și descrieri”, sau de a percepe/ înțelege adevăruri 

esențiale: „«Să reproduci frumosul în forme» ne înveți:/De-aceea poezia-

mi mă împle de dispreț…/Dator e-omul să fie a veacului copil,/Altfel ca la 

nevolnici el merit-un azil/Într-un spital… Acolo cîrpească cu 

minuni/Pereții de chilie și spună la minciuni…”, încheind cu o veritabilă 

replică de un scepticism remarcabil: „Decît să scriu la versuri, mai bine-

aș bate toba:/Cu rime și cu strofe nu se-ncălzește soba”. În general, la 

Eminescu ironia și tragicul nu sînt elemente ce s-ar anula reciproc, 

dimpotrivă, acestea se află într-o strînsă relație de interdependență: 

„Nebun ce sînt… Nu rîzi tu? O, rîzi de mine… Rîzi./Plîngînd cu-

amărăciune, eu ochii să-mi închiz”. Rîsul nu poate marginaliza complet 

elementul tragic, căci par să fie indispensabile unul altuia, ca două părți 

constituente ale unui întreg. Eminescu este mult mai autoironic atunci 

cînd se referă la propriul scris, la propriile himere, decît atunci cînd își 

poetizează trăirile sentimentale. Deși ar fi de semnalat și în asemenea 

cazuri unele reflecții autoironice, acestea par cumva mai timide, fiind 

asimilate și de efectul tragicului, or, poetul nu-și asumă deocamdată pe 

deplin sustragerea absolută din „cîmpul problemei”, pentru a ajunge la 

momentul atît de bine surprins de Jankélévitch: „prezentul nostru își reia 

în succesiunea momentelor umilul său loc istoric, pierzînd din 

importanța-i deosebită. A înțelege înseamnă a dejuca; cunoașterea face ca 

sentimentele să ne fie lipsite de pasiune, urile și înflăcărările noastre 
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relevînd astfel puținul pe care-l reprezintă, de fapt”. Căci, așa cum ni se 

prezintă ea de la Henrich Heine încoace, autoironia presupune o formă de 

detașare a conștiinței umane față de propriile instincte, dorințe, 

sentimente, anumite gînduri, experiențe etc.  

Pe lîngă particularitățile definitorii ce le comportă, ironia 

eminesciană se înscrie totuși în tradiția ironiei romantice, or, în general, 

„ironia romantică, impregnată puternic de un substrat spiritualist, e, una 

ontologică” (Țeposu, 2006: 65). Pentru Eminescu, aceasta reprezintă un 

mod de abordare a ceea ce marchează existența- trăirile, acțiunile sau 

obsesiile zilnice. Poetul ironizează pînă și pe seama propriei persoane și a 

propriului scris.  
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NICOLETA SIMIONESCU 

Master I, București  

Imaginarul paradiziac în proza eminesciană 

Mitul insulei paradiziace este legat de trei mari teme ce evocă 

tărîmul originar: vîrsta de aur, Cîmpiile Elizee și Insulele Fericiților, în 

această direcție Jean Delumeau citîndu-i pe Hesiod (Munci și zile), Platon 

(Omul politic), Ovidiu (Metamorfoze), Pindar (Olimpice II), Homer 

(Eneida VI, Odiseea IV, VII), Horațiu (Epoda a XVI-a). În antichitatea 

greco – latină, tema grădinii a fost legată în mod direct și firesc de cea a 

vîrstei de aur și a Insulei Fericiților. Temele s-au îmbogățit reciproc, 

contribuind la consolidarea unui imaginar paradiziac și la „descrierea 

paradisului terestru ca un «peisaj ideal» și un locus amoenus” (Delumeau, 

1997: 13). 

Wunenburger notează că decorul mitic al paradisului, așa cum a 

fost el reprezentat în diferite epoci, dispune de un lanț de imagini 

esențiale: apare ca un loc deschis către spațiul lumii, servește drept 

refugiu, în care domnește suverana putere a ființei. În acest spațiu sînt 

puse în lumină patru realități: Pămîntul, Vegetația, Apa și Femeia, fiind 

vorba despre o constelație condusă de cea din urmă. Dorința unei 

reîntoarceri la blîndețea sînului matern este reprezentată atît de izolarea și 

intimitatea locului, cît și de îmbrățișarea erotică
1
 (Ph. Sellier apud 

Wunenburger, 2001: 38). 

Ca spațiu arhetipal, insula
2
 este ideală pentru găzduirea 

nostalgiilor paradiziace, ea reprezentînd întreruperea unui continuum 

spațial și întemeierea unui spațiu nou; fiind izolată de agenții degradanți 

ai lumii, poate pune bazele dezvoltării unui imaginar edenic. Această 

                                                 
1
 „Astfel, în toate reveriile despre Eden, se pune în lumină prezența acestor patru 

realități: Pămînt, Vegetație, Apă și Femeie (mamă). Este vorba despre o constelație în 

care domnește femeia. Izolarea, protecția Edenului, intimitatea lui, apelul la îmbrățișarea 

erotică, aliat celor patru realități precedente, exprimă dorința unei reîntoarceri la 

blîndețea sînului matern.” (cf. Ph. Sellier apud Wunenburger, 2001: 38). 
2
 Insulele au fascinat imaginația scriitorilor încă din Antichitate; reprezentarea lor se 

leagă de vîrsta de aur, de paradisul terestru sau, sub o formă particulară, de Cîmpiile 

Elizee. 
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imagine nu este rară în opera lui Eminescu: insula lui Euthanasius din 

Cezara, mormîntul – leagăn din Avatarii faraonului Tlà, paradisul 

cosmic din Sărmanul Dionis, „insula aceea scăldată-n ape sînte” din 

proiectul didactic Ștefan cel tînăr, grădina fermecată traversată de 

Miradoniz, raiul dacic din Memento mori, insulele plutitoare și întreaga 

natură paradiziacă din opera poetică sînt cîteva dintre exemple. Geografia 

edenului e saturată de trimiteri culte, de fantasme onirice și stă sub 

semnul echilibrului. 

În cele ce urmează, voi încerca să analizez arhetipurile ce 

influențează imaginarul paradiziac din prozele Cezara, Sărmanul Dionis 

și Avatarii faraonului Tlà, făcînd apel la Gaston Bachelard și Gilbert 

Durand, pentru a stabili cum valorifică Mihai Eminescu imaginile 

securității închise și ale intimității. 

Cezara  sau extincția naturală 

Cezara, socotită de I. P. Culianu primul text de inițiere, este, în 

fond, un scenariu de refacere a cuplului adamic, pe o insulă – Centru al 

Lumii. Istoricul compară geografia acesteia (insulă în insulă) cu structura 

lumilor inelare din budismul lamaist, dar și cu unele insule ce au aceeași 

formă, inventate de misticii evrei și reluate, apoi, de arabi.  

„Cea mai desăvîrșită viziune paradiziacă din literatura 

românească” (Eliade, 1943: 5) propune o arhitectonică specială a insulei 

destinată îndrăgostiților: spațiul descris dinn Cezara este alcătuit din trei 

insule concentrice, secționate de ape
3
, iar punctul de maximă 

interiorizare, de intimitate prenatală, este protejat de un zid de stîncă și de 

o peșteră. Astfel, coborîrea precede arhetipul spațiului concentric: 

„Lumea mea este o vale înconjurată din toate părțile de stînci 

nepătrunse, cari stau ca un zid dinspre mare […]. Dar cum este inima? 

[…] În mijlocul văii e un lac […]. În mijlocul acestui lac, care apare 

negru de oglindirea stufului, ierbăriei și răchitelor din jurul lui, este o 

insulă, mică, cu o dumbravă de portocale. În acea dumbravă este 

                                                 
3
 Cele patru izvoare ce se varsă în lac sînt identificate de Mircea Eliade cu cele patru 

fluvii biblice. Acestea simbolizează „originea vieții, mijloc de purificare sau centru de 

regenerare.” (cf. Chevalier, 1995: 84). 
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peștera”
4
. De la înălțimea de zenit, peisajul trece spre „oglinda mărei”, 

formînd o axă ce coboară, ca un zbor în jos al privirii. 

Lacul din mijlocul insulei lui Euthanasius ipostaziază o oglindă, 

de „narcisism cosmic” (Bachelard, 1995: 32) și simbolizează plinul (ca 

ipostază a pîntecului matern): „Lacul este un mare ochi liniștit. Lacul 

strange toată lumina și reface din ea o lume. Prin el, lumea este 

contemplată, lumea este reprezentată. Și el poate spune: lumea este 

reprezentarea mea” (Ibidem: 36). Insula din mijlocul lacului - „centrul 

spiritual primordial” (Chevalier, Gheerbrant, 1995: 155) – este un punct 

simbolic în economia peisajului, deoarece conține o poartă ce se deschide 

revelatoriu: peștera (expresie a complexului lui Iona), care reprezintă 

cavitatea perfectă, fiind atît arhetip al uterului matern, cît și simbol al 

Centrului, o matrice care conține începutul și sfîrșitul. Somnul lui Ieronim 

în peșteră este unul prenatal, pentru ca atunci cînd se trezește să revină la 

o viață conștientă.  

Pămîntul, ca spațiu de reprezentare al acestui simbol, este 

transformat în principiu feminin al repaosului căutat în intimitatea 

substanței, ca extensie pentru pîntecul matern. Ca matrice universală, 

peștera se înrudește cu simbolurile intimității, ca oul, crisalida și 

mormîntul și reprezintă un microcosmos secundar, între microcosmosul 

trupului omenesc și cosmos (Durand, 1977: 300-301) 

Atît Ieronim, cît și Cezara trebuie să treacă de o serie de obstacole 

înainte de a ajunge la centru și de a găsi paradisul. Cezara descoperă 

insula doar după o abluțiune marină, care simbolizează dezvelirea, 

renunțarea la veșmînt și purificarea întru accederea la un spațiu sacru. 

Așa cum notează Mircea Eliade, apele preced orice creație, iar imaginea 

exemplară a creației este Insula, care „se «manifestă» pe neașteptate în 

mijlocul valurilor” (Eliade, 1994: 187-188). Conform teoriei sale, 

cufundarea Cezarei în apă simbolizează regresiunea acesteia în pre-

formal, iar ieșirea din apă repetă actul cosmogonic al manifestării fomale. 

Apa în care aceasta se scufundă cu voluptate simbolizează atît Moartea, 

                                                 
4
 Toate citatele din opera primară sînt date după ediția următoare: Mihai Eminescu, 

1982, Opere. Proza literară, Ediție critică, introducere, note și variante de Aurel Rusu, 

Editura Minerva, București. 
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cît și Renașterea. Marea devine matrice a energiilor vitale și cale de 

dezbrăcare de lumea terestră.  

Moartea își face simțită prezența în centrul Arcadiei, dar nu este 

dramatizată, așa cum reiese din ultimele notițe ale lui Euthanasius (în 

greacă = moarte frumoasă) (Dobrescu, 2004: 58), care, atunci cînd își 

închipuie momentul final al existenței, alege o reprezentare acvatică, 

atribuind apei valențele materiei extincției: „Mă voi așeza sub cascada 

unui pîrîu… Rîul curgînd în veci proaspăt să mă dizolve și să mă unească 

cu întregul naturii, dar să mă ferească de putrejune”
5
. 

Un spirit naturisto-barochist iese din descrierea peisajelor ce 

izbesc prin imaginea lor romantică: umbrele copacilor sînt colorate, lacul 

tremură muzical, florile, cu mirosul lor participă ca o „muzică eternă în 

tăcerea văratică a văiei”. Insectele sînt îmblînzite, iar grandoarea 

geologică și luxurianța vegetalo – acvatică amintesc de un basm genezic 

(Ciobanu, 1984: 102). Peisajul închide în el imaginea veșniciei 

primordiale, iar regresiunea spre viața vegetală, ipostaziată în această 

operă, se apropie de extincția naturală. 

Sărmanul Dionis sau visul zborului în Paradis 

Viața lui Dionis e o interpenetrare de visuri
6
. În capitolul Visul 

zborului, Gaston Bachelard nota că imaginația este o mărire vectorială 

supusă „dialecticii lejerității și greutății” (Bachelard, 1997: 21). Autorul 

atribuia viselor zborului sensurile unei ascensiuni sau ale unei experiențe 

spirituale. Zborul cuplului este, însă, bidirecțional și se manifestă, în 

ambele cazuri, printr-o ruptură de ordine: în primul rînd, își transcend 

condiția de muritori, urcînd pentru a locui într-un spațiu privilegiat, ce 

imită locul originar; apoi, cad din edenul construit, reintrînd în ciclul 

uman condiționat de timp și spațiu. 

                                                 
5
În acest spațiu cu conotații sacre, nici timpul, nici moartea nu sînt percepute 

dramatic: „Este un tărîm paradiziac, calitativ deosebit de zona înconjurătoare, în care 

beatitudinea vieții adamice nu exclude beatitudinea «morții frumoase»; și una și alta sînt 

stări în care condiția umană – drama, durerea, devenirea – a fost suspendată.” (cf. Eliade, 

1943: 11). 
6
 Visul face posibilă regăsirea paradisului pierdut, fiind „manifestarea unei realități 

invizibile și expresia unei conștiințe superioare, accesibile magiei poetice și destinată a 

rezolva contradicțiile fundamentale ale vieții.” (cf. Béguin, 1970: 164). 
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Dan – Dionis dă curs instinctului demiurgic constructiv în visul de 

gradul al doilea, în care urcă pe Lună alături de iubita sa, după ce lasă 

umbrei
7
 sale conștiința limitei în schimbul conștiinței eternității 

(abandonînd, astfel, timpul istoric pentru cel cosmic) și accede pînă la 

limita dintre creat și increat (del Conte, 1990: 396), alături de Maria. 

Peisajul paradiziac (care seamănă izbitor cu paradisul terestru din Geniu 

pustiu) devine oglinda proiecțiilor și a aspirațiilor interioare ale 

protagonistului, ca rezultat al reverberației subiective asupra spațiului. 

Călătoria celor doi în lună „are o semnificație pe care Dante o numea 

«anagogică»: se referă, adică, la călătoria sufletului către originea sa 

celestă, către «căminul» său care este Paradisul” (Dobrescu, 2004: 50). 

Edenul este organizat în trepte, reprezentînd modelul unei 

geografii sacre, dar și un demers inițiatic: treptele conduc către Cosmos 

(Totalitate), pornind de la „oglinzile lucii ale valurilor”, trecînd prin 

dumbrăvi și vii pentru a urca „scările înalte” ale munților. Ascensiunea 

reprezintă ruptura de nivel care face posibilă trecerea de la un mod de 

existență la altul. 

Onirismul romantic este îmbogățit în Sărmanul Dionis cu imagini 

ale grădinii edenice ce contrastează cu obișnuitul peisaj nocturn. 

Paradisul selenar e descris cu o opulență barocă, dar și cu note ale 

domesticului de tip burghez. Universul lunar este transparent și alcătuit 

din scări înalte ce „coborau pintre coastele prăbușite, printre bucăți de 

pădure ponorîte în fundul rîpelor pînă într-o vale întinsă, tăiată de un 

fluviu măreț, care părea a-și purta insulele sale ca pe niște corăbii 

acoperite de dumbrăvi. Oglinzile lucii ale valurilor sale răsfrîng în adînc 

icoanele stelelor, încît uitîndu-te în el, pari a te uita în cer”. Este și aici 

vorba de un narcisism cosmic; lacul nu închide în el imaginea, ci o 

naturalizează. Reflectată în lac, frumusețea lumii nu e desăvîrșită, ci e vie. 

Pe de altă parte, pădurerea este un centru de intimitate la fel ca grota, casa 

sau catedrala (Durand, 1977: 306). 

Spre deosebire de edenul din Umbra mea, paradisul selenar din 

Sărmanul Dionis este mai bogat și mai „monstruos” romantic (Simion, 

                                                 
7
 Corpul se multiplică, iar sufletul se distribuie în timpuri și spații diferite, datorită 

motivului general romantic al arheilor, cu varianta preluată din filosofia indiană a 

metempsihozei. 
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1964: 105). Peisajului din Miradoniz (florilor parfumate și arborilor de pe 

marginea lacurilor transparente) li se adaugă palatul ridicat de Dan, în 

care cuplul trăiește alături de îngeri și stele ce murmură, ca în Povestea 

magului călător în stele, „rugăciunea universului”. 

Imaginile sînt onirice, romanticul Eminescu folosind arhetipurile 

naturii sale, dar încărcîndu-le cu valențe diferite: codrii seculari, rîul, 

insulițele acoperite de dumbrăvi. Natura e plină de strălucire, diamantină: 

„flori cîntau în aer cu frunze îngreuiete de gîndaci ca pietre scumpe (...)”. 

În acest paradis de o candoare primordială, cu vegetație luxuriantă, dar 

spiritualizată și transfigurată, cuplul se desprinde de senzorial și este 

dominat de un sentiment panteist (dorința de contopire)
8
. Umbrele sînt 

pătrunse de prezența luminii, care dă transparență spațiului. 

Visul de gradul al treilea, ce este comun celor doi îndrăgostiți, 

imaginează un univers sublimat, solar, dezbrăcat de senzorialul lunar și 

populat de îngeri, univers dincolo de care se află demiurgul. Poarta ce-l 

desparte pe eroul romantic de acest ultim cer se transformă într-un 

complex luciferic. Refuzînd contemplarea divinului, Dan optează pentru 

o cunoaștere paradisiacă. Eroul comite hybrisul, gîndind că el este 

Dumnezeu, reeditînd păcatul comis de Lucifer și cade. Căderea se 

produce, în sens invers drumului Luceafărului: din universul solar la care 

a ajuns doar prin vis, în paradiziacul selenar, construit după propria 

imaginație și, apoi, pe pămînt. Astfel, schema arhetipală a coborîrii se 

regăsește și aici, dar pe axă temporală, cu sensul unei regresiuni, care 

înseamnă întoarcerea „într-un stadiu infantil și, prin extindere, în 

paradisul vieții prenatale.” (Cărtărescu, 2011: 53).  

Avatarii faraonului Tlà sau complexul lui Iona 

Ascensiunea pe insulă, zborul spre lună și, implicit căderea, sînt 

înlocuite în Avatarii faraonului Tlà cu descinderea sub pămînt, pretextul 

fiind descrierea mormîntului faraonului Tlà și al soției lui.  

Edenul imaginat în Avatarii faraonului Tlà  este situat într-o 

regiune din sudul Egiptului, în Nubia, regiune traversată de Nil și 

considerată de teologii medievali locul unde a fost paradisul. Honorius 

                                                 
8
 Imaginarul erotic este supus modelului neoplatonic al pașoptiștilor, chiar dacă cei 

doi acced la un nivel superior printr-un sărut. 
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din Autun identifică în secolul al XII-lea, plecînd de la Biblie (Geneza, 2, 

10-14), Nilul cu Ghibonul, rîu despre care în Biblie se spune că izvora din 

paradis, iar, un secol mai tîrziu, Joinville susține același lucru despre 

originea Nilului, teorie reluată de Brunetto Latini în Li livres dou Tresor 

(1265) și Gauthier de Metz în Oglinda lunii ( scrisă în jurul anului 1274 și 

tipărită în secolul al XVI-lea) (Delumeau, 1997: 42-46). 

Mormîntul este situat în subteranele piramidei, în mijlocul unui 

lac și este învestit la rîndu-i cu atribute pradiziace. Coborîrea reflectă o 

nostalgie a înălțimii (Bachelard, 1997: 98), iar subteranele piramidei se 

constituie într-o nouă lume, ermetică, ruptă de orice realitate umană, 

aproape utopică. 

Pasajul în care se face scurta descriere a unui colț de paradis 

necesar studiului de față aparține micro-nuvelei cu care se deschide opera. 

Descripția de tip romantic nu se oprește doar la funcția decorativă și este 

doar aparent plasticizantă; aceasta dă și o nuanță de mister mitic, 

apropiind cititorul de tema fantastică a nuvelei și scoate în evidență 

mișcările genezice, atît pe plan cosmic – uman, cît și mitic – istoric 

(Ciobanu, 1984: 154). 

Piramida este un simbol ascensional, însă Tlà coboară în 

adîncurile ei, subliniind astfel „puterea regelui mort de a se înălța la ceruri 

și de a coborî de acolo după cum îi este vrerea” (Chevalier, Gheerbrant, 

1995: 97). Astfel, mișcarea faraonului, de ascensiune și apoi de coborîre, 

simbolizează echivalența dintre viață și moarte, dintre mormînt și leagăn 

(Durand, 1977).  

Și în acest caz paradisul este izolat, singura cale de acces fiind 

„un podiș de prund”, care pare să înlocuiască luntrea lui Charon. 

Sentimentul general nu este cel de teamă, ci de iubire și de dorință de 

unire: „Te urmez în noapte de unde nu-i întoarcere”. Insula este sumbră, 

vegetația nu mai este exuberantă ca în celelalte cazuri. Moartea este 

echivalentă nunții. 

Eminescu îmbogățește, cu această operă, reprezentările lui 

Bachelard și simbolurile claustromorfe ale lui Durand (grota, labririntul, 

mormîntul, casa, rădăcina, crisalida, oul, barca și templul) cu spațiul 

piramidei. Cavitatea este extinsă, adăugîndu-i-se niveluri pe verticală, 
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precum și o gradină paradiziacă. Piramida
9
 este bivalentă, cuprinzînd, în 

simbolistica ei, atît ascensiunea, cît și descinderea, într-o imagine a 

labirintului învestit cu atribute nocturne (sau a inconștientului ca labirint), 

alcătuit din cercuri temporale și spațiale concentrice: „deschise o ușă cu o 

cheie de aur, o închise iar după sine…și cu asta închisese porțile lumii 

după el…era singur, singur, într-un mare mormînt…nimeni, nimeni în 

acest lăcaș al morții”. 

După ce trece prin serii descendente de subterane, regele ajunge la 

o insulă, pe care descoperă un catafalc cu două sicrie pentru cuplu. Astfel, 

insula paradiziacă din interiorul piramidei este reprezentată la fel ca cea a 

lui Euthanasius. Însă, edenul extins în timp și spațiu din insula lui 

Euthanasius este înlocuit aici cu imaginea unui paradiziac infernal al 

insulei morții. 

Viziunea fantastică pune stăpînire pe elementul epic-descriptiv; 

astfel, peisajul are o grandoare terifiant-feerică ce copleșește prin măreție: 

„El coborî scările jos, mai jos, ca și cînd s-ar fi coborît în fundul unei 

mine… și-n adînca depărtare îl vedeai lîngă un lac. Razele făcliei n-

ajungeau departe… O parte a apei se roși de lumină și-n mijlocul lui se 

desemnau formele negre și fantastice ale unei insule acoperită de o 

dumbravă…”. Hiperbolismul romantic al descrierii impresionează 

cititorul, deoarece insula este de o stranietate cosmică. Codrul (sau 

dumbrava) este un element de o importanţă majoră al imaginarului 

eminescian, contituindu-se într-o matrice ce capătă valori temporale, în 

care cuplul adamic este refăcut. 

Lacul subteran ia locul unei materii primordiale și, înconjurînd 

altarul, purifică întreaga construcție (Bachelard, 1995: 169). Ca un ochi al 

pămîntului aflat în interiorul acestuia, lacul dă viață tuturor lucrurilor din 

jur și reflectă acel microcosmos, îi oferă un cadru, dar nu desăvîrșește 

imaginea, care rămîne vie. Paradoxal, chiar dacă, în general, cîntecul 

lacului simbolizează trezirea naturală (Bachelard, 1995: 41), Eminescu 

utilizează această imagine pentru a surpinde continuumul mișcărilor 

                                                 
9
 „Convergență ascensională, conștiință a sintezei, piramida e locul de întîlnire a 

două lumi: una magică, legată de ritualul funerar al conservării permanente a vieții de 

trecere la o viață supratemporală, și lumea rațională, evocînd geometria și un mod de 

construcție” (cf. Chevalier, Gheerbrant, 1995: 97). 
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genezice. Toată această construcție, ce conține în subterană sacofagul 

regelui, acest Iona al morții (Durand, 1977: 294), sugerează maternitatea 

onirică a sfîrșitului, pîntecul matern și sarcofagul fiind doi timpi ai 

aceleiași imagini (Bachelard, 1998: 133). 

 

Concluzii 

În aceste opere, Eminescu nu mai caută antidotul timpului la 

nivelul suprauman al transcendenței și al purității esențelor, ci în 

liniștitoarea și calda intimitate a substanței (Durand, 1977: 238). Autorul 

situează raportul ambivalent Eros – Cronos – Thanatos într-un Eden ce 

are atribute similare în toate contextele în care apare: codrul, luna, lacul, 

izvorul, insula, Eva, peștera/mormîntul, toate aceste elemente 

constituindu-se într-o imagine specifică utopiei romantice ce respectă cele 

patru realități necesare acestui loc sacru: Pămînt, Vegetație, Ape, Femeia. 

Imaginarul său este invadat de figuri circulare sau spații închise pentru a 

simboliza recipientul, cărora li se adaugă dimensiunea subteraneității 

(sugerînd nevoia de retragere în intimitatea maternală). Acest 

microcosmos, luat în stăpînire de cuplu pentru a repeta cosmogonia
10

, 

posedă și un Centru de intimitate maximă. 
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CEZARA BOLAT 

Anul II, Iaşi 

 

„…în mine, în pieire şi renaştere este eternitatea” 

I. Metempsihoza 

Una din cele mai mari dorinţe ale omenirii este aceea de a 

controla timpul. Secretul întoarcerii în trecut sau călătoriei în viitor a fost 

căutat de cele mai strălucite şi retrase personalităţi. Pasiunea lor pentru 

metafizic, pentru ştiinţele obscure i-a făcut să caute un mijloc pentru a 

controla şirul evenimentelor din viaţa lor, pentru a accelera sau încetini 

trecerea timpului.  

Problema reîncarnării a fost studiată îndelung, astfel s-a ajuns la 

concluzia că doar prin intermediul acestui fenomen omul are posibilitatea 

de a jongla cu ordinea evenimentelor vieţii sale, de a trăi în trecut sau în 

viitor.  

Inspirîndu-se din vechi legende indiene, egiptene, Mihai 

Eminescu a tratat motivul metempsihozei în proza sa fantastică. Ideea 

centrală a operelor este următoarea:lumea aceasta este un vis al sufletului 

ce poate fi controlat. Omul are posibilitatea de a schimba ordinea 

evenimentelor din viaţa sa (sau poate că are mai multe vieţi…). Trecutul 

şi viitorul se află în om, el este stăpîn pe întreaga sa existenţă.  

La fel ca omul ce poate jongla cu timpul, şi Eminescu jonglează 

cu şirul evenimentelor din operele sale. La finalul nuvelelor, observăm că 

personajul pe care îl ştiam de la început este altcineva, iar mediul se 

schimbă de asemenea.  

Motivul metempsihozei este strîns legat de cel al visului. Somnul 

adînc are rolul de a-i transforma pe Dionis şi pe Tlà şi de a-i transpune 

într-o altă sferă, într-o altă dimensiune. Momentul în care personajele îşi 

schimba identitatea este foarte important, deoarece firul logic al 

evenimentelor se rupe. Fantasticul se potenţează pe măsură ce asistăm la 

apariţia altor identităţi. Dionis adoarme citind cartea de astrologie, la fel 

cum Tlà adoarme/moare lîngă sicriul Rodopei. De aici, acţiunea ia o nouă 

întorsătură, iar după alte cîteva transformări cititorul îşi pune întrebarea: 

cine ce a visat? 
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Eminescu oferă explicaţii fantastice în momentele de maximă 

ambiguitate, astfel încît aflăm că tot ce s-a petrecut pînă la un moment dat 

cu un personaj pare de fapt un vis al altuia.  

În cartea sa, Eminescu – modele cosmologice şi viziunea poetică, 

Ioana Em. Petrescu menţionează faptul că la Eminescu existenţa este 

cuprinsă între două coordonate importante: naşterea şi moartea, şi că ea 

capătă „cel puţin forma tipică a visului”. (Em. Petrescu, 2005: 125). 

Aşadar, moartea lui Tlà este echivalentă căderii într-un somn 

adînc, iar existenţa ulterioară –cerşetorul Baltazar- este un vis.  

Factorul iniţiator al visului este cartea de magie a lui Zoroastru. În 

ceea ce priveşte această carte, Ioana Em. Petrescu menţionează faptul că 

ea deţine „cifrul pierdut al armoniei cosmice şi imaginea vechiului model 

cosmologic”. (Ibidem: 137) Dionis descoperă acest cifru şi reuşeşte să 

călătorească în trecut.  

Foarte importantă, libertatea pe care visul o produce, are rolul de a 

ajuta fiinţa să redobîndească starea de feerie şi de pace de la începutul 

Genezei. Somnul îndrăgostiţilor este de asemenea foarte important. Dan 

şi Maria călătoresc pe Lună, un spațiu protector, asemănător Raiului, 

asemănător insulei lui Euthanasius.  

Vorbind de metempsihoză, trebuie să menţionăm faptul că datorită 

acestui fenomen omul reuşeşte să se de-limiteze: limitele de timp, spaţiu 

şi cauzalitate se anulează.  

În Dicţionarul de simboluri - coordonatori Jean Chevalier şi Alain 

Gheerbrant, se menţionează faptul că visul nu poate fi controlat de voinţa 

şi de responsabilitatea omului, deoarece „dramaturgia lui nocturnă este 

spontană şi necontrolată”. De asemenea, autorii dicţionarului fac apel la 

spusele savantului Pascal: „Dacă un meşteşugar ar fi sigur că visează în 

toate nopţile, timp de douăsprezece ore, că e rege, cred că ar fi aproape la 

fel de fericit ca un rege care ar visa, în toate nopţile, timp de 

douăsprezece ore, că e meșteșugar”. Personajele din Sărmanul Dionis şi 

Avatarii Faraonului Tlà îşi doresc cu adevărat să domine această 

instanţă a timpului? Dionis este conştient ca este reîncarnat în Dan? Chiar 

şi la finalul nuvelei naratorul concluzionează întrebînd care din cele două 

personaje este cel „adevărat”, cine a visat, cine a trăit în realitate ? 

Conform Dicţionarului de simboluri, visul personajelor 

eminesciene este unul de tip iniţiatic, „un vis al şamanului sau al 

budistului (…) menit să ne poarte într-o altă lume”. 
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Legată de motivul visului este umbra. Prezentă în ambele nuvele, 

umbra semnifică amprenta lăsată de spiritele strămoşilor, respectiv o altă 

faţă a personajului, o dublură a sa. Portretul tatălui lui Dionis este perfect 

simetric cu umbra acestuia şi cu marchizul din oglindă, ce se războieşte 

cu „adevăratul” marchiz Bilbao. Aici intervine motivul Archaeului, care 

„este singura realitate pe lume, toate celelalte sînt fleacuri-Archaeus este 

tot” (Archaeus). În acest caz, este foarte interesantă uzurparea identităţii 

de către dublul personajului: umbra ia locul călugărului Dan, şi imaginea 

din oglindă îl răpune în duel pe marchiz. Motivul umbrei este, de 

asemenea, împletit cu cel al dublului. Conform aceluiaşi dicționar 

menţionat mai sus, dublul este considerat un al treilea suflet al omului, ce 

are posibilitatea de a se despărți de trup în timpul visului.  

Un alt echivalent al umbrei îl reprezintă chipurile faraonilor şi ale 

zeilor ce îl întîmpină pe faraon în momentul în care acesta coboară în 

piramida unde zace Rodope.  

În teza sa de doctorat, G. Călinescu menţionează faptul că 

arhitectura la Eminescu este caracterizată de „urieşenie”. Atît interiorul 

cît şi exteriorul piramidei este impunător, bogat, frumos. Acest simbol al 

piramidei cu grădini subterane trimite cu gîndul la un alt simbol 

eminescian, insula lui Euthanasius – o insulă protectoare, înconjurată de 

ape, sinonime cu lichidul amniotic din pîntecele matern. 

Un alt simbol important este oul. Asemănător unui palat, unui 

cavou, Baltazar se trezeşte în interiorul unui ou şi simte cum îi cresc 

tuleii. În acest caz, putem vorbi conform spuselor lui G. Călinescu, despre 

naştere ca despre o a doua geneză, deoarece este considerată o repetiţie a 

Facerii din punct de vedere microscopic.  

Am observat, aşadar, cît de important este spaţiul pentru 

metempsihoză, spaţiul de de-limitare. În acest caz, nu putem omite casa 

lui Dionis. Această casă este privită ca o fortăreaţă. Aici, Dionis se 

retrage din mijlocul lumii ca într-un spaţiu protector. Înconjurată de o 

grădină pustie, casa este centrul, miezul universului lui Dionis. Singurele 

punţi de comunicare cu exteriorul sînt geamurile sparte şi uşa balconului.  

În momentul în care Dionis devine Dan, sau atunci cînd el o vede 

pe Maria, fereastra este puntea pe care Dan o trece.  

Un simbol clar al reîncarnării este sicriul/mormîntul. Baltazar 

reuşeşte să se ridice din mormînt la fel cum Angelo reînvie şi se ridică din 

sicriu.  
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Povestea lui Tlà devine şi mai interesantă în momentul în care 

apare Cezara, numită de G. Călinescu „fiinţă de sex incert”. Asemeni lui 

Riven, ea este un travesti al diavolului, ce are drept scop pierderea lui 

Angelo. 

II. Chipurile personajelor 

În Proza lui Eminescu, Eugen Simion menţionează faptul că 

Eminescu a urmărit prin metempsihoză „un individ (în starea veşnică, de 

archaeu)” (Simion, 1964:145). 

Chipurile zugrăvite pe parcursul transformărilor sînt aşadar nişte 

„archaei”. Dionis este un tînăr visător, retras, pasionat de metafizic şi de 

trecerea timpului. Conform spuselor Ioanei Em. Petrescu, el aparţine 

categoriei celor nenăscuţi în timpul lor, nereuşind să se adapteze mediului 

în care trăieşte. Din acest motiv el caută un mod de a controla timpul, 

pentru a se putea întoarce în perioada sa. Ioana Em. Petrescu mai 

menţionează faptul că aceşti oameni sînt nostalgici din cauza patriei 

cereşti pierdute. Dionis visează la acel timp primordial, cînd creaţia 

Universului era la început. Prin renaştere, prin reîncarnare, personajele 

reuşesc să retrăiască Geneza. Oare de ce Baltazar se visează într-un ou? 

De ce Angelo învie şi se ridică din sicriu? Toate acestea nu însemnă 

nimic altceva decît retrăirea Genezei. 

Putem considera ca Dan călugărul suferă de o „rebeliune 

metafizică” (Em. Petrescu, 2005: 94). Gîndul că ar fi asemeni lui 

Dumnezeu şi plasarea sa în centrul Universului îl transformă într-un 

răzvrătit şi atrage pedeapsa pe care a primit-o şi Lucifer – pierderea 

Raiului, sau, în acest caz, pierderea locului protector. 

Faraonul Tlà suferă şi el din cauza faptului că nu trăieşte în timpul 

lui. Conştient sau nu, încearcă să ajungă în acel timp mitic primordial, 

schimbîndu-şi identitatea. Eugen Simion menţionează în Proza lui 

Eminescu provenienţa antică a personajului, „potrivit căreia, pe scena 

mare a vieţii, fiecăruia îi e dat să joace un rol, mai important sau mai mic, 

cu posibilităţi însă egale de a-şi afirma personalitatea” (Simion, 

1964:149). 

Interesant este momentul în care marchizul Bilbao se luptă cu 

dublul său. Marchizul încearcă să-şi păstreze sinele, dar îl pierde, acesta 

fiind cîştigat de celălalt Eu.  
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În Visul chimeric, Mircea Cărtărescu face distincţia între Sine, 

Inconştientul colectiv şi Eu, „instanţa conciliatoare prin excelenţă” 

(Cărtărescu, 2011: 39) Autorul mai menţionează faptul că Eul este un 

mecanism de conciliere cu exteriorul, iar Sinele este deschis spre 

somnatic şi cosmic. Ultimul chip al faraonului este cel al lui Angelo. 

Acesta se aseamănă cu Dionis datorită aspiraţiei sale către absolut. 

Iubirea pe care acesta o doreşte îi este arătată de Cezara, diavolul 

travestit. Ca si Ruben/Riven, Cezara are un scop de urmat: pierderea lui 

Dan/Angelo. 

Angelo mai poate fi caracterizat prin intermediul iubirii-pasiune 

pe care o doreşte pentru viitor. Cezara are posibilitatea să îi arate ambele 

variante, dar Angelo, fiind un spirit demonic, alege şi îşi doreşte iubirea-

pasiune, nu pe cea casnică, dominată de linişte şi tihnă. 

Demonul acţionează în concordanţă cu motivul operelor, intervine 

în şirul transformărilor personajelor: piesa de teatru pe care o joacă alături 

de Angelo poate fi considerată o altă etapă  a metempsihozei.  Scena este 

un  alt spaţiu important al acestui fenomen. 

Ioana Em. Petrescu vorbeşte, de asemenea, despre o anumită 

răutate divină specifică fiinţelor demonice, scopul lor este obţinerea 

puterii şi controlul asupra pîrghiei lumii, care este răul.  

Timpul, spaţiul sînt aşadar noţiuni relative, controlate cu uşurinţă 

de spiritele titanice, demonice. Involuntar sau nu, ele reuşesc să îşi 

schimbe personalităţile, să devină alte fiinţe, dar care au aceleași aspiraţii: 

cunoaşterea absolutului şi controlul timpului. De asemenea, toate 

personajele au caracteristica celor nenăscuţi în timpul lor, şi încearcă prin 

transformări şi renaşteri să atingă geneza primordială, timpul mitic.  
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LEONTINA COPACIU 

Master I, Cluj-Napoca 

Sărmanul Dionis – identitate şi viziune romantică 

Problema identităţii Subiectului cu Alteritatea este tratată din 

perspectivă romantică în proza eminesciană Sărmanul Dionis, avînd ca 

personaj exemplificator pe Dionis – Dan, în „gîndirea” căruia se 

conturează acţiunea. Se urmăreşte condiţia umană a lui Dionis, 

determinată de mediul social, de gîndirea sa şi de predispoziţia spre 

visare, oglindită în incipitul textului prin reflecţiile sale filosofice şi prin 

meditaţia de natură kantiană asupra relativităţii timpului şi a spaţiului.  

Se demonstrează relaţia identităţii Subiectului cu trei alterităţi 

„distincte” (alteritatea iconică, erotică şi cea „a individualităţii”), prin 

care Dionis încearcă să se re-găsească. Toate cele trei tipuri de alterităţi 

sînt reprezentate prin trei elemente romantice: tabloul, umbra / dublul şi 

femeia angelică. Încercarea lui Dionis de accedere spre spaţiul 

transcendental, spre absolut, se realizează prin vis şi prin pactul faustic. 

Elementele de factură romantică, precum tabloul şi umbra, nu sînt 

altceva decît „poetici” ale reprezentării care constituie totodată alterităţile 

prin care Dionis încearcă să se identifice. Tabloul care redă chipul tatălui 

său este echivalentul alterităţii iconice prin care subiectul încearcă să-şi 

recunoască identitatea, dar îi este imposibil acest lucru. „...în colţ se ivea 

o îngerească umbră de om. Era aninat într-un cui bustul în mărime 

naturală a unui copil ca de vro optsprezece ani, cu păr negru şi lung, cu 

buzele subţiri şi roze, cu faţa fină şi albă ca tăiată-n marmură şi cu nişte 

ochi albaştri mari sub mari sprîncene şi gene lungi negre ... care sub 

lumina plină a lunei părea viu... umbra părea că-i surîde din cadrul ei de 

lemn” (Eminescu, 1977: 95-96). Era portretul tatălui său, pentru care 

Dionis nutrea sentimente de iubire filială, încă din copilărie, datorită 

„poveştilor” mamei, întrucît el nu-l cunoscuse. Din iubirea dintre acest 

om din portret (de origine aristocratică, care a trăit printre oamenii 

modeşti din popor şi care a sfîrşit într-un spital de alienaţi) şi Maria (fiica 

unui preot) a luat naştere Dionis. Astfel, „o poveste (adică un discurs 

verbal) şi un tablou (discurs plastic) constituie ‹‹realitatea›› fantastică a 

fiinţei tatălui. Pentru Dionis, făptura tatălui este prin excelenţă o 
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construcţie de limbaj. Dar este şi imaginea cvasiidentică din oglindă a lui 

însuşi, ‹‹umbra›› lui ‹‹din părete››” (Teutişan, 2006: 123). „Afară de ochii 

negri care erau ai ei (ai mamei), era el întreg, el, copilul din portret” 

(Eminescu, 1977: 96). Ochiul, pe lîngă cunoaştere, reprezintă şi oglinda 

sufletului care poate revela fiinţa sie însăşi, dar în respectivul context nu 

este posibil să se regăsească, nu re-cunoaşte identitatea, tabloul fiind doar 

o reprezentare deformată a Subiectului.  

Alături de alteritatea iconică se regăseşte şi alteritatea erotică, 

întruchipată de Maria, femeia iubită, în ipostază angelică, la care visa 

Dionis. Prin contemplare el, la miezul nopţii, aude dulcele glas al unei 

copile asemenea unei rugăciuni... vede „pe un nor de argint, în naltul 

cerului, un înger alb, îngenuncheat, cu mîinile unite, care cînta o 

rugăciune divină, adîncă, tremurătoare: rugăciunea unei vergine” 

(Ibidem: 99). Dionis polemizează lucid pe tema suferinţei amoroase şi are 

conştiinţa faptului că îi este imposibilă împlinirea unei iubiri, în speţă cea 

pentru Maria, din cauza statutului social diferit pe care îl au (el este orfan 

şi sărac, iar ea provine dintr-o familie bună). Obstacolele de natură 

socială duc la imposibilitatea solidarizării cuplului, astfel încît ieşirea din 

irealizarea acestui scenariu al relaţiei de iubire nu se poate face decît în 

plan metafizic. Dar abstragerea din realitatea ostilă şi plină de interdicţii 

se poate concretiza doar prin renunţarea la sine, prin pierderea identităţii 

Subiectului, adică prin dedublare. 

Pornind de la această premisă a dedublării, care implică a treia 

alteritate, cea „a indiviualităţii”, întreaga acţiune a operei se desfăşoară în 

planul dorinţei şi al visului. Visul romantic este „orientat în sus”, spre 

spaţiul sideral, spre absolut, spre cunoaşterea Adevărului. Predispoziţia 

pentru starea de visare a lui Dionis, pasiunea pentru astrologie şi interesul 

pentru magie vor determina treptat actul dedublării care face posibilă 

reintegrarea Alter-ului prin substituţia cu umbra. Regresiunea într-un alt 

timp istoric (Epoca lui Alexandru cel Bun), transgresarea realităţii şi 

călătoria în spaţiul selenar se realizează prin intermediul „visului în vis”: 

Dionis se visează a fi călugărul Dan care trăieşte într-un îndepărtat trecut 

de „aură şi legendă”, iar Dan se visează a fi copistul Dionis dintr-un viitor 

îndepărtat, între cei doi existînd „identitate metafizică, adică afinitatea 

care explică prototipul unic, întrupat fenomenal în chipuri diferite” 

(Simion, 1964: 115). În acest fel se reliefează o serie de migraţii ale 

arhetipului, de „întrupări succesive ale eului metafizic – archaeul – cu 
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scopul de a cuprinde întregul univers” (Ibidem: 95), atingînd, astfel, 

subiectul metempsihozei. În acest caz, Dan – Dionis sînt avatarii lui 

Zoroastru şi se suprapun în plan metafizic. Ilina Gregori în critica sa îl 

consideră pe Dan un „alter ego oniric al omului adevărat” (Gregori, 2008: 

97). Dionis se dedublează în Dan prin vis, pierzîndu-şi identitatea. 

Această pierdere a identităţii este egală cu renunţarea la sine care, în 

sensul creştin, este interpretată pozitiv. Doar prin „lepădarea de sine” 

fiinţa umană poate coborî în lăuntrul său pentru a cunoaşte Divinul şi 

pentru a reuşi să îşi atingă originile. 

Visele din opera eminesciană păstrează elemente din onirologia 

schopenhaueriană, precum trecerea dintr-un vis în alt vis, „accesul la 

lucrul în sine graţie convertibilităţii reciproce a celor două conştiinţe, 

diurnă şi nocturnă şi consecinţele metafizicii pentru chestiunea identităţii 

personale: misterul relaţiei dintre Eu şi Celălalt” (Ibidem: 96). Conform 

interpretării Ilinei Gregori asupra onirologiei lui Scopenhauer conştiinţa 

diurnă este raportată la cunoaşterea lumii exterioare, iar conştiinţa 

nocturnă este „timpul vieţii organice”, adică echivalentul cunoaşterii 

interioare. 

Maestrul Ruben îi explică lui Dan, călugăr din Epoca lui 

Alexandru cel Bun, teoria eului ca multiplicitate: „În om e un şir nesfîrşit 

de oameni. ...omul cel veşnic din care răsar tot şirul de oameni trecători, 

îl are fiecare lîngă sine, în orice moment – îl vezi, deşi nu-l poţi prinde cu 

mîna – este umbra ta” (Eminescu, 1977: 102). Dan îşi schimbă firea 

trecătoare cu umbra a cărei fire este eternă, iar aceasta din urmă îşi pierde 

conştiinţa eternităţii şi natura vizionară care trec asupra lui Dan, el 

devenind, astfel, „copia palidă a archaeului” (Simion, 1964: 111). În acest 

fel Subiectul ia o parte din atotputernicia Divinităţii, iar gîndul este 

echivalentul actului în sine, doar gîndind se împlinesc voinţele, cugetarea 

lui Dan fiind asemenea cuvîntului biblic din mitul creştin al creaţiei lumii. 

Dar acest lucru nu se poate realiza decît prin intermediul „formulelor”, 

care sînt din veşnicie. Aceste formule se găsesc în cartea veche a lui 

Zoroastru. „Cartea veche de învăţătură devine simbolul vieţii interioare a 

lui Dionis. După portretul fizic, acesta este portretul lui interior, ca model 

de inteligenţă şi gîndire, realizat prin descrierea obsesiilor lui de lectură. 

În egală măsură, cartea veche exprimă şi mijlocul de a pune în practică un 

ideal romantic prin excelenţă: căutarea originilor” (Teutişan, 2006: 175). 
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Formulele magice se află tot pe fila a şaptea, şapte fiind cifra 

pitagoreică şi cifra sfîntă în creştinism. Dacă le respectă poate evada într-

un alt spaţiu care este lipsit de exactitatea indicilor temporali (o zi acolo 

va fi un secol pe pămînt), conform teoriei filosofice a lui Schopenhauer 

care susţine că „în faptă lumea-i visul sufletului nostru. Nu există nici 

timp, nici spaţiu – ele sînt numai în sufletul nostru. Trecut şi viitor e în 

sufletul meu...” (Eminescu, 1977: 93). Dionis se abstrage din lumea reală 

ajungînd să fiinţeze în spaţiul dorit de el (aflăm pe parcursul derulării 

acţiunii că este vorba despre spaţiul astral), folosindu-se de formulele 

magice. Cartea are o taină imposibil de descifrat chiar şi de către umbră, 

însă dacă s-ar gîndi doar la elucidarea ei atunci timpul şi spaţiul dobîndit 

se vor sustrage din sufletul său.  

Însă această „asumare” a respectivelor formule se poate face doar 

săvîrşind pactul faustic, în mod inconştient, însă. Ruben, întruchipare 

demonică, joacă rolul iniţiatorului, fapt care determină latura demonică a 

actului de cunoaştere a lui Dionis. Acest tip de cunoaştere este 

determinată de întreaga arhitectură plină de semnificaţii a cărţii. 

Conţinutul acestei cărţi se bazează pe sistemul geocentric, „conţine cifrul 

pierdut al armoniei cosmice şi este o imago mundi a vechiului model 

cosmologic platonician” (Petrescu, 2009: 105), adică Universul structurat, 

echilibrat, armonic, „vîrsta de aur” a omenirii. Sistemul fiind evidenţiat şi 

prin portretele lui Platon şi al lui Pitagora. Cartea relevă totodată lupta 

Sfîntului Gheorghe cu balaurul, adică a Adevărului cu neştiinţa, unde 

balaurul este învins, astfel încît Adevărul iese triumfător. De aici reiese 

eterna căutare eminesciană a Adevărului. 

Parafrazînd-o pe Ioana Em. Petrescu, cele „două triunghiuri 

crucişe” imprimate pe carte sînt esenţiale pentru descifrarea enigmei 

cărţii. Separîndu-le şi avînd vîrful orientat în două direcţii opuse, 

triunghiurile întruchipează două dintre elementele primordiale: focul care 

semnifică elementul masculin şi apa care semnifică elementul feminin. 

Din încrucişarea celor două triunghiuri, adică a celor două principii 

opuse, rezultă hexagonul, cunoscut ca fiind pecetea lui Solomon şi care 

simbolizează sufletul uman (Petrescu, 2005: 187). În plus, hexagonul este 

o figură geometrică perfectă, ceea ce este reprezentativ pentru fiinţa 

umană care a fost creată perfectă, conform Genezei biblice. Omul îşi are 

originile în perfecţiune şi tinde spre Creatorul său. Unul dintre motivele 

pentru care visul este o necesitate – prin care este relevată dedublarea lui 
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Dionis în Dan, iar mai apoi substituţia acestuia din urmă cu umbra – se 

datorează şi convingerii ateiste, superstiţiilor şi nepozitivismului lui 

Dionis, menţionat încă de la începutul prozei. Prin intermediul cărţii 

Dionis se reîntoarce spre trecut, în acel timp ancestral, armonios, 

încercînd să se re-găsească, dar rămîne în limitele telurice. Dedublat în 

Dan priveşte spre spaţiul celest, spre „spiritul Universului”, spre propriile 

origini sacre.  

Un alt element constitutiv pentru arhitectura cărţii este culoarea 

roşie: „pe o pagină găsi o mulţime de cercuri ce se tăiau, atît de multe 

încît părea un ghem de fire roşii sau un painjiniş zugrăvit cu sînge... el 

puse degetul în centrul lor” (Eminescu, 1977: 99). Literele roşii, adică 

hieroglifele, semnifică semnul Universului, semn care trebuie descifrat. 

Prin punerea degetului în centru are loc pactul faustic propriu-zis prin 

care Dionis poate ajunge la cunoaşterea Universului. Dar descoperim mai 

tîrziu că este o cunoaştere care ţine de natura demonică, întrucît 

personajul este îndemnat la această cunoaştere de Ruben – Diavolul, 

tocmai aceasta cauzînd producerea gîndului de identificare cu Divinitatea 

din timpul „popasului selenar”, gînd care determină căderea sa. 

„Privea în păretele afumat la umbra sa proprie, mare şi 

fantastică... iar umbra lui... părea că începuse o vorbire întinsă cu el... un 

dialog al cugetărilor lui proprii, el cu sine însuşi... umbra îi şoptea în 

gînduri lungi tocmai ceea ce voia el să i se răspundă” (Ibidem: 103-104). 

În urma dialogului se petrece metamorfoza: umbra s-a întrupat în om, iar 

călugărul Dan a devenit o „umbră luminoasă”. Îşi roagă umbra să-i scrie 

memoriul vieţii sale şi să-i povestească despre egoismul lumii ipocrite şi 

degradate pentru a-l putea re-citi atunci cînd se va întoarce pe pămînt. 

Identificarea cu alteritatea „individuală”, adică cu umbra sa, îi oferă 

posibilitatea subiectului de a transgresa limitele toposului real al 

existenţei sale sumbre şi transpunerea propriei fiinţe în spaţiul selenar. 

„Umbra corporalizată, va scrie, după poruncă, jurnalul dublului 

abandonat în lumea realului”, astfel încît „în lume, gnozei onirice i se 

substituie documentul”, iar „manuscrisul va reprezenta istoria unei părţi a 

eului” (Teutişan, 2006: 155). „Motivele” acestui „pact” constau în 

„imposibilitatea ruperii de teluric şi în teama absolutului” (Ibidem: 155). 

Sustragerea din timpul realităţii istorice şi înălţarea în spaţiul 

celest alături de femeia iubită –  asemuită unui „înger blond ca o lacrimă 

de aur, mlădioasă ca un crin de ceară, cu ochi albaştri şi cuvioşi precum 
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albastru şi cuvios e adîncul cerului şi divina sa eternitate”– (Ibidem: 103), 

Dan regăseşte originile absolute. În conformitate cu opinia Ioanei Em. 

Petrescu, „patria celestă” este în fapt „patria originară”, este Universul 

însuşi, recuperînd timpul cosmic şi redobîndind Universul platonician 

(Petrescu, 2009: 105). În spaţiul selenar totul era într-un proces de 

oglindire prin intermediul lacului care picturaliza o lume în adîncul său. 

Acest spaţiu astral este în fond Edenul din Geneza biblică, iar cei doi 

îndrăgostiţi trăiesc într-o deplină „armonie prestabilită cu îngerii” şi se 

situează între „individ şi totalitatea divină” (Ibidem: 106).  

Liniştea lui Dan este spulberată adeseori de „semnul arab care 

lucea roş ca jăratecul noaptea” (Eminescu, 1977: 107), semn aflat 

deasupra domei lui Dumnezeu şi pe care Dan doreşte imperios să-l 

descifreze. Datorită firii sale raţionale, „demonice” el vrea să cunoască 

Divinitatea şi se gîndeşte la „întrebare”: „Oare fără s-o ştiu nu sînt eu 

însumi Dumne...” (Ibidem: 108), iar gîndul posibilităţii identificării cu 

Dumnezeu distruge starea de fericire paradisiacă şi îi provoacă căderea în 

timpul determinat istoric, pierzînd universul platonician care „a fost 

recuperat prin credinţa în puterea magică a formulei, ... negînd principiul 

armoniei cosmice şi, totodată, negînd garanţia / dovada existenţei 

Divinităţii în cosmos” (Petrescu, 2009: 106).  

Cuplul este tipic eminescian: demon-înger. Maria nu se îndoieşte, 

trăieşte credinţa, este tipul femeii angelice care îl salvează, astfel încît 

Dan nu cade în Infern asemenea lui Lucifer. În plus, „unificarea cuplului 

va reprezenta, în ultimă instanţă, mijlocul prin care Subiectul accede la un 

model ontologic coerent” (Teutişan, 2006: 137). Dar această mîntuire 

aparţine tot sferei onirice. Cred că se poate afirma aceasta deoarece 

finalul prozei fantastice (dobîndirea unui bun statut social şi împlinirea 

iubirii de tip casnic cu Maria prin căsătorie) poate fi interpretat ca o 

continuare a reiteraţiei visului în vis. Dacă se poate miza pe o continuare 

a visului, atunci creaţia eminesciană are final deschis, acţiunea acesteia 

putînd fi continuată cu o altă serie de vise succesive şi de treziri repetate. 

Astfel, Dionis rămîne în perpetua încercare de depăşire a limitelor gîndirii 

şi a dorinţelor sale. 

În concluzie, se poate afirma că proza este construită pe „tehnica 

implantului oniric în sol realist” (afirmaţia aparţine Ilinei Gregori), iar 

Subiectul încearcă să se re-găsească în cele trei tipuri de alterităţi, dar nu 

reuşeşte să se substituie decît celei individuale, adică umbrei, şi aceasta se 
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săvîrşeşte numai în plan metafizic, prin pactul faustic (cu o puternică 

încărcătură romantică), redobîndind perfecţiunea, dar pierzînd-o în final 

datorită gîndirii sale de natură „demonică”. Împlinirea prin alteritatea 

erotică se poate desăvîrşi în acelaşi sens, iar identificarea cu alteritatea 

iconică este imposibilă. 
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VICTOR FUNAR 

Anul III, Timişoara 

Feţele identităţii în Archaeus – o scurtă explorare a 

modului de îmbinare a spiritului filosofic şi a celui 

matematic 

Principiul identităţii sună în felul următor: un lucru este identic cu 

sine însuşi. Exprimat altfel, putem spune că, luînd un A (din aria 

matematicii sau exterior acesteia), acesta va fi egal cu el însuşi, adică 

A=A. Dar cît de suficientă ne este această explicaţie? Cît ne este de utilă 

în raţionamentul utilizat în viaţa de zi cu zi? ,,Nu gîndeşte nimenea în 

chip lucid şi explicit potrivit principiului identităţii, cum de altfel nimeni 

nu gîndeşte nici pe scheme silogistice lucide, deşi aceste scheme redau 

într-un fel articulaţia intrinsecă gîndirii” (Blaga, 1969: 160). Este clar că 

folosirea acestui principiu (în forma sa originală) în discuţiile cotidiene ar 

duce la o aglomerare inutilă cu tautologii, un lucru neproductiv în cele din 

urmă. Tocmai din aceste motive, filosofi ca Heidegger şi Blaga au 

încercat să caute înţelesul mai adînc al acestui principiu, aparent banal, 

care stă la baza înţelegerii lumii, tratînd chiar problema identităţii. Cum 

putem înţelege lumea care ne înconjoară, dacă nu ne înţelegem pe noi 

înşine? 

Mergînd puţin înspre matematică, în căutarea unei clarificări în 

legătură cu acest principiu, voi încerca să explorez două din multele 

puncte în care matematica şi filosofia sînt tangente în momentul în care 

aducem în discuţie acest principiu. ,,Oricît de autonomă ar părea în 

evoluţia ei, matematica a fost la fiecare pas îmbogăţită prin sugestii 

primite dinafară” (Ibidem: 150). Acest lucru este greu de contrazis. 

Aproape orice ştiinţă s-a născut dintr-o alta, mai puţin prima, care s-a 

născut din necesitate, o ştiinţă ancestrală care îngloba bucăţi din toate 

ştiinţele pe care le avem azi. Ea azi nu mai există, dar dintre urmaşii ei, 

matematica poate fi unul din principalii adjuvanţi ai omului în încercarea 

sa de dezlegare a misterelor lumii. ,,Dacă realitatea este în esenţă de 

natură matematică, precum pretinde un Pitagora la începuturile filosofiei 

şi un Brunschvieg la sfîrşit de vîrstă, atunci nu mai este loc pentru 

mirarea că această ştiinţă îşi găseşte tot mai vaste virtuţi aplicate” 
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(Ibidem: 153). Totul este posibil, însă eu sînt de părere că se poate realiza 

o reproducere fidelă a lumii, un model matematic, cu ajutorul acestei 

ştiinţe. Acest lucru este aproape imposibil de realizat datorită numărului 

foarte mare de variabile necesar (existînd multe variabile pe care nici 

măcar nu le cunoaştem sau înţelegem).  

Cîte puncte comune putem găsi însă între matematică şi filosofie? 

Vorbind de ,,problema atît de dezbătută a naturii conceptelor şi 

judecăţilor matematice” (Ibidem: 153), Blaga explică modul în care Kant 

a încercat să rezolve această chestiune. ,,În perspectiva, ce i-o îngăduia 

logica tradiţională clădită pe calapodul identităţii, el împărţea judecăţile 

în analitice şi sintetice. În aceste judecăţi, fie analitice, fie sintetice, atît 

subiectul, cît şi predicatul, reprezintă «concepte», care admit diverse 

raporturi «logice» între ele. Cînd avem de-a face cu un raport ce rămîne 

în cadrul «identităţii», ne găsim în faţa unor judecăţi analitice, şi acestea 

au un caracter de necesitate interioară. Cînd raportul depăşeşte cadrul 

identităţii, fără a ieşi însă din cadrul logicului ca atare, ne găsim în faţa 

unor judecăţi sintetice. Examinînd judecăţile matematice, Kant ajungea la 

concluzia că acestea ar fi «sintetice», dar în acelaşi timp şi «necesare»” 

(Ibidem: 153-154). Blaga însă vine cu o altă teorie susţinînd că 

,,judecăţile matematice nu sînt nici analitice, nici sintetice, şi că ele nu 

permit o comparaţie cu judecăţile de semnificaţie pur «logică»” (Ibidem: 

154-155).  

Ajungînd la primul punct al tangenţei despre care vorbeam mai 

devreme, voi prezenta un exemplu algebric, similar celui propus de 

Blaga. Principiul identităţii spune: a este a sau a=a. La fel cum preciza 

filosoful, ,,din punct de vedere «logic», însuşi semnul egalităţii (=) indică 

ceva ce nu poate fi confundat cu acel «este» prin care «logic» se exprimă 

identitatea unui lucru cu sine însuşi” (Ibidem: 155). Aşadar, acel ,,sau” 

poate juca aici chiar rolul unui ,,şi”, ceea ce logic ar putea părea 

contradictoriu. Dîndu-i lui a valoarea 4, vom ajunge la o afirmaţie de tipul 

a este a şi la o egalitate de tipul a=a, deci 4 este 4 şi 4=4. Lucrînd cu 7, 

Blaga exemplifică astfel cele două interpretări: ,,una din aceste 

interpretări e: 7 este identic cu sine. E vorba aici despre identitatea 

«logică» a conceptului numeric «7» cu sine însuşi. A doua interpretare 

este: 7 este «egal» cu 7. De astă dată e vorba despre o egalitate 

matematică între două mărimi, care sînt privite exclusiv în perspectiva 

conţinutului cantitativ, pe care îl arată conceptul numeric de «7», şi cîtuşi 



FEŢELE IDENTITĂŢII ÎN ARCHAEUS 

127 

de puţin despre o identitate logică a acestui «concept», ca atare, cu sine 

însuşi” (Ibidem: 155-156). Dacă avem 4=4, principiul identităţii ne 

prezintă, din nou, un lucru evident. Totuşi, încercînd să ne uităm la cei 

doi termeni între care există semnul de egalitate (care în acest caz sînt 

unul şi acelaşi), observăm că ei pot fi divizaţi, 4 putînd fi obţinut prin 

adunarea a doi sau mai mulţi termeni. Astfel, folosind adunarea şi doar 

cîte doi termeni din N pentru obţinerea numărului 4, putem ajunge la 

4=0+4, 4=1+3, 4=2+2, 4=3+1, 4=4+0. 

Desigur, termenii pot fi luaţi şi din alte mulţimi (Z, Q, R), care pot 

da mai multe rezultate de acest tip. De asemenea, numărul de termeni 

poate fi mărit la 3, 4, …, o infinitate şi am obţine acelaşi rezultat. Totuşi, 

aceste simple adiţii prezentate mai sus ar putea fi suficiente pentru a putea 

înţelege principiul identităţii într-un alt mod. 4 a putut fi obţinut în cinci 

moduri distincte (care ar fi doar trei, dacă am ţine cont de comutativitate), 

astfel văzînd că 4, care este egal 4, mai este egal şi cu 0+4, 1+3, 2+2, 3+1. 

4+0. Cum s-a ajuns la aceste rezultate? ,,În ea [în judecata matematică, n. 

n., V. F.] se face desigur uz de concepte numerice, dar în răstimpul 

operaţiei matematice, ce o indică, se face abstracţie de logica conceptuală 

pe calapodul identităţii, ţinîndu-se seama numai de multitudinile discrete, 

care se exprimă prin aceste concepte şi de raportul de egalitate 

(echivalenţă) «cantitativă» dintre aceste multitudini discrete” (Ibidem: 

158). Astfel, în matematică se depăşesc graniţele tautologiei. Identitatea 

matematică a lui 4 poate fi obţinută şi sintetic, prin adunare (sau 

înmulţire).  

O a doua posibilitate de explicare a principiului identităţii ar putea 

veni dinspre teoria mulţimilor, acolo unde se va folosi semnul egalităţii 

între entităţi care, aparent, nu pot fi egale. Mă voi folosi de noţiunea de 

cardinal al unei mulţimi, care indică numărul de elemente dintr-o 

mulţime. Spre exemplu, luăm mulţimea A, care are elementele 1, 2, 3, 4. 

Aşadar A={1, 2, 3, 4}, deci cardinalul lui A este egal cu 4. Luăm 

mulţimea B=(5,7,9,11}, deci cardinalul lui va fi tot 4. Lucrurile mai 

interesante apar în momentul în care discutăm despre mulţimi infinite 

(mulţimi cu un număr infinit de elemente). O mulţime de tipul 

C=(1,2,3,4,…}, care conţine toate elementele lui N* (toate numerele 

naturale mai mari sau egale cu 1), se numeşte mulţime numărabilă 

(elementele sale pot fi distinse individual) si are cardinalul . Acest  

este cardinalul oricărei mulţimi numărabile, al oricărei mulţimi infinite de 
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acest tip. De exemplu, mulţimea D={2, 3, 4, 5,…} conţine tot o infinitate 

de elemente, la fel ca mulţimea C, fiind tot o mulţime numărabilă şi avînd 

acelaşi cardinal, . Aici intervine şi un paradox. Cum pot avea cele două 

mulţimi acelaşi cardinal? Este evident că amîndouă au o infinitate de 

elemente, dar prima, mulţimea C, îl conţine şi pe 1. Aşadar, mulţimea C 

are un element în plus faţă de mulţimea D şi totuşi cardinalul celor două 

mulţimi este acelaşi. Entitatea , care este folosită pentru a reprezenta 

cardinalul oricărei mulţimi numărabile, este una cu o identitate deosebit 

de complexă. Să nu uităm că rolul cardinalului este acela de a indica 

numărul de elemente ale unei mulţimi. Totuşi, ,  nu mai ţine cont de 

acest lucru, el nemaiindicînd cu precizie numărul de elemente, tocmai 

pentru a putea uşura înţelegerea unui concept atît de complex ca acela al 

unei mulţimi infinite, dar si pentru a uşura calculele. El va indica mereu 

aceeaşi valoare, chiar dacă nouă ni se va părea evident că una din mulţimi 

are cu unul, două sau chiar o mie de elemente mai mult decît cealaltă. La 

fel se întîmplă si cu intervalul, un alt tip mulţime infinită. Să luăm 

intervalul (0,1) care va conţine toate numerele reale dintre 0 şi 1, mai 

puţin 0 şi 1. Acest tip de mulţime este o mulţime de puterea continuului. 

Este evident o mulţime infinită, aici putîndu-se observa cel mai bine aşa-

numitul infinit mic. Orice mulţime de puterea continuului are cardinalul 

. Aşadar, fie că e vorba de intervalul (0,1), care conţine toate numerele 

de la 0 la 1 (din R), sau de intervalul (0,∞), care conţine toate numerele 

de la 0 la ∞ din R, acestea au acelaşi cardinal. Vom fi mereu tentaţi să 

spunem că sînt mult mai multe numere în intervalul (0,∞) decît în (0,1), 

dar acest lucru ne va duce la un alt paradox. În primul rînd, am spune că 

în (0,1) sînt mai puţine elemente decît în (0,∞). În acelaşi timp, în 

mulţimea care conţine mai puţine elemente există de fapt o infinitate. 

Aşadar, cîte elemente avem în mulţimea cu mai multe elemente? 

Confruntaţi cu aceste paradoxuri, trebuie sa acceptăm complexitatea 

identităţii entităţilor  si . Sîntem obișnuiți sa spunem 4=4, dar cînd 

spunem  =  sau = , mai sîntem oare la fel de convinşi că cele 

două entităţi identice unite de semnul egalităţii sînt de fapt identice şi 

egale? 

Migrînd înspre literatură, observăm că aceeaşi problemă a 

limitelor înţelegerii apare şi în Archaeus. Discuţia din textul eminescian 

este una ciclică şi foarte puţin productivă. Este discuţia tipică omului 
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inteligent, după standardele lui Zacharias Lichter. ,,Inteligenţa are 

întotdeauna obsesia fundamentalului, a originarului, a structuralului şi 

esenţialului. Omul inteligent poate fi recunoscut după fascinaţia pe care o 

exercită asupra lui elementarul, simplul, şi efortul lui în ordine spirituală 

este unul integrator: el caută principiul, metaforic vorbind, cheia ideală a 

tuturor misterelor lumii” (Călinescu, 2004: 28). Acel monolog al 

bătrînului, transformat în dialog de scurtele intervenţii (uneori stîngace) 

ale naratorului, are mereu ,,obsesia fundamentalului’’, aflîndu-se mereu 

pe urmele acelui spirit originar al Universului. ,,Ambiţia spre total şi unic 

lipseşte prostiei, a cărei forţă stă în capacitatea de a accepta placid orice 

teorie (chiar falsă) atunci cînd, pornind de la ea, poate atinge rezultate 

practice” (Ibidem: 28). Desele întrebări ale naratorului, mereu nemulţumit 

de incapacitatea sa de înţelegere a celor prezentate de bătrîn, sînt încă o 

dovadă, dacă mai era nevoie, a tipului de discuţie de care avem parte, una 

în care nu doar cel care expune, problematizează, ci şi partenerul său de 

conversaţie.  

Cînd bătrînul spune:,,- Auzit-ai tu vreodată povestea regelui Tlà? 

- Niciodată… Dar aş dori să ştiu mai întîi cine-i Archaeus?” (Eminescu, 

2001: 146), naratorul nu acceptă devierea discuţiei pînă în momentul în 

care nu este complet lămurit. ,,Domeniul prostiei fiind acela al 

progresului, Zacharias Lichter stabileşte în chip firesc că inteligenţa 

adevărată se mişcă într-un cerc vicios, iluzionîndu-se mereu că a ieşit din 

cuprinsul lui, dar recăzînd mereu în conştiinţa că nu-i va putea scăpa 

niciodată” (Călinescu, 2004: 28). Urmărirea progresului într-o astfel de 

discuţie este o utopie, necesităţile inerente spiritului inteligent însă dau 

naştere unor astfel de discuţii în care interlocutorii îşi permit luxul de a 

conversa fără vreun vizibil scop extern. În momentul în care bătrînul 

spune ,,Archaeus, este singura realitate pe lume, toate celelalte sînt 

fleacuri – Archaeus este tot” (Eminescu, 2001: 143), cercul vicios, care 

începe a se contura cu întrebarea ,,Ai auzit tu vreodată despre Archaeus?” 

(Ibidem: 143), se întregeşte. Este un cerc din care discuţia nu mai poate fi 

scoasă, indiferent de încercările bătrînului care, în momentul întrebării 

legate de regele Tlà, doreşte translatarea discuţiei pe un alt cerc, interior 

primului şi concentric. Dorinţa aceasta de orbitare pe un nou cerc este 

însă înăbuşită de forţa de atracţie a cercului mai mare. Discuţia declanşată 

de bătrîn ajunge să-i scape acestuia din mîini, atingîndu-se un punct în 

care constatăm atît limitele înţelegerii naratorului, cît şi limitele (voite 
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ale) capacităţii de expunere ale interlocutorului, care vine cu întrebări, 

vorbeşte pe marginea lor, dar se fereşte să dea un răspuns. ,,Actul de 

cunoaştere autentică sfîrşeşte totdeauna în paradox şi-n mister. Numai cei 

care au prezumţia ştiutului pot să-şi închipuie că, în domeniul 

autenticităţii, deci al spiritualului, a cunoaşte înseamnă a elucida” 

(Călinescu, 2004: 72). În Archaeus, bătrînul nu se face vinovat de aceasta 

crimă a elucidării, cum este ea numită în romanul lui Matei Călinescu. 

Bătrînul are un caracter destul de similar, aparent, dacă ne putem 

pronunţa după o singură situaţie, cu cel al profesorului W. din cartea 

amintită mai sus. Despre acesta din urmă aflam că un ,,om prin excelenţă 

deschis şi sociabil, W. era, cum s-a văzut, gata să stea de vorbă cu oricine, 

oricînd şi oriunde: într-o sala de aşteptare, într-un tramvai aglomerat, la 

un colţ de stradă şi, dacă i se propunea, chiar şi într-un birt, spre a nu mai 

pomeni de cofetării” (Ibidem: 89). Şi în cazul bătrînului, locul ales este 

unul oarecare. Naratorul, care frecventa acea crîşmă, nu îl mai văzuse pe 

acolo, interesul stîrnit de această nouă prezenţă fiind chiar scînteia care 

pune în mişcare ,,acţiunea” din text. Norocul face ca bătrînul să se aşeze 

chiar la masa naratorului, dîndu-i acestuia din urmă prilejul de a 

interacţiona cu el. Chiar şi numele crîşmei, ,,Corabia lui Noe”, este unul 

predestinat pentru astfel de întîlniri. Şi, la fel ca profesorul W., bătrînului 

îi este indiferentă identitatea interlocutorului. ,,Între cei doritori să-l 

asculte, matematicianul W. nu stabilea nici o ierarhie, nu făcea nici o 

deosebire, astfel că putea fi întîlnit în egală măsură în grupurile pestriţe 

ale boemilor şi în cele mai pretenţioase medii intelectuale. De regulă, 

foarte puţini înţelegeau cîte ceva din teoriile lui, ceea ce nu-i împiedica pe 

cei mai mulţi să se simtă cuprinşi, în prezenţa lui, de o ciudată euforie, un 

fel de beţie pur mentală, o stare de elevaţie, de lină înălţare spre un cer al 

numerelor. Aproape toţi lăudau marea inteligenţă şi mai cu seamă forţa de 

persuasiune a matematicianului (forţă care însă nu putea efectiv convinge 

pe nimeni de nimic altceva decît de propria ei existenţă)” (Ibidem: 90). 

Desigur, discuţia din Archaeus nu este una pe teme matematice, însă 

senzaţia generată de discursul bătrînului este similară cu cea prezentă în 

cazul profesorului. Bătrînul însă, nici nu doreşte să fie convingător, 

ciclicitatea discuţiei fiind tocmai generată de această coliziune dintre 

mintea deschisă, dar intenţionat ezitantă a bătrînului şi cea receptivă, dar 

riguroasă a naratorului. Niciunul nu doreşte să iasă din acest cerc care, 

prin forţa sa de atracţie, dar şi prin intenţiile interlocutorilor, menţine 
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discuţia în acelaşi plan. Mai mult, cele două roluri asumate de 

interlocutori, cele de maestru şi discipol, li se potrivesc acestora foarte 

bine. Bătrînul, chiar dacă nu este un matematician, deşi nu putem fi 

siguri, are ,,una dintre trăsăturile esenţiale ale spiritului matematic, şi 

anume […] narcisismul său” (Ibidem: 90-91). Acest rol în care el 

translatează discuţia suficient pentru a evita un răspuns la întrebările pe 

care tot el le-a stîrnit, îl joacă cu multă dibăcie şi plăcere (de unde avem şi 

narcisismul), pătrunzînd tot mai adînc în tărîmuri doar adiacente 

problemei discutate. 

„Lumea în care trăim, fără ca noi înşine să ne dăm bine seama, 

tinde să se aşeze sub semnul tautologiei, sub semnul lui Narcis devenit 

matematician” (Ibidem: 92). Aici cred că este distincţia majoră între cele 

două personaje prezentate mai sus, profesorul W. şi bătrînul. Acea 

tautologie despre care vorbeşte Lichter nu este cea filosofică din 

Archaeus. Cum bine remarca Blaga, tautologia din filosofie si cea din 

matematică sînt două lucruri distincte. O discuţie similară poate exista şi 

în privinţa adevărului. „În cîmpul matematicii, adevăratul şi falsul 

încetează să mai fie privite ca valori: simplul fapt că o teoremă e falsă nu-

i spune nimic matematicianului, de vreme ce însăşi conştiinţa falsităţii ei 

îl poate duce la descoperirea unor noi rigori şi a unor noi căi în cadrul 

aceleiaşi infinite şi narcisice explorări de sine a limbajului matematic” 

(Ibidem: 91). Într-o discuţie ciclică, de tipul celei din textul eminescian, 

căutarea adevărului trece în plan secundar, discuţia în sine fiind 

principalul obiectiv. O eventuală descoperire a adevărului aici nu 

reprezintă un progres, asemenea unei descoperiri din matematică. În 

matematică, progresul poate duce chiar la inventarea unor noi arii de 

cercetare, a căror importanţă fusese pînă atunci trecută cu vederea. Este 

adevărat că se deschid multe uşi în multiple direcţii pentru cercetătorul 

aflat pe coridorul descoperirilor, însă pragmatismul tipic acestei ştiinţe va 

conduce la cercetarea temeinică a tuturor celor aflate în spatele fiecărei 

uşi. Matematica va căuta uşă cu uşă şi nu va ieşi din încăpere pînă ce nu a 

găsit ceea ce căuta. Filosofia este, la rîndul ei, riguroasă, însă discuţiile pe 

teme filosofice (la fel ca şi cele pe teme matematice) dintr-o crîşmă nu 

dau dovadă de aceleaşi exigenţe. Într-o asemenea discuţie uşile sînt alese 

aleatoriu, ele sînt deschise doar pentru a arunca o privire. După ce o uşă 

se închide, se alege alta aleator şi astfel, procesul poate continua la infinit. 

Uşile odată deschise pot fi redeschise de nenumărate ori, iar pierderea şi 
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dezorientarea de pe acest coridor creează mirajul unui număr infinit de 

uşi. Avînd falsa impresie că nu toate încăperile pot fi cercetate temeinic, 

ele sînt deschise aleatoriu, pentru scurt timp, pentru a putea vedea ce se 

ascunde în spatele unui număr cît mai mare de uşi. Pierduţi pe asemenea 

coridoare, cei doi interlocutori pot purta discuţii nesfîrşite, iar naratorul, 

grăbit să afle un răspuns la întrebarea sa, nu va reuşi să realizeze că de 

fapt Archaeus-ul pe care îl caută nu se află în spatele unei anumite uşi, ci 

în spatele tuturor. 

Un rol central în discuţia celor doi îl joacă chiar complexitatea 

identităţii lui Archaeus, incapacitatea bătrînului de a explica acest lucru 

fiind motivul pentru care o discuţie centrată pe o singură întrebare 

reuşeşte să se prelungească atît de mult. Ce rol joacă însă identitatea în 

text? „Cu toate schimbările ce le doreşte un om în persoana sa, totuşi ar 

vrea sa rămîie el însuşi… persoana sa. Am cunoscut oameni ce doreau a 

fi mai frumoşi (cîte femei!), mai cuminţi (cîţi oameni de stat!), mai geniali 

(cîţi scriitori!), am cunoscut unii care aveau dorinţe de Cesar, în care se 

grămădeau visurile de glorie ale lumii întregi… dar ei vroiau să fie tot ei. 

Cine şi ce este acel el sau eu care-n toate schimbările din lume ar dori sa 

rămîie tot el? Acesta este poate tot misterul, toată enigma vieţii. Nimic n-

ar dori sa aibă din cîte are. Un alt corp, altă minte, altă fizionomie, alţi 

ochi, să fie altul… numai să fie el. Ar voi să se poată preface în mii de 

chipuri, ca un cameleon… dar să rămîie tot el. Abstrăgînd de la dorinţa 

acestei reamintiri fiecare-şi are dorinţa împlinită… căci este indiferent, 

pentru cel ce nu voieşte memoria identităţii, dacă-i el sau nu-i el rege. El 

este regele, dacă nu face numai această pretenţie să fie tot el… Iată alt 

corp, altă minte, altă poziţie, numai că nu eşti tu” (Eminescu, 2001: 146). 

În acest paragraf, bătrînul vorbeşte de importanţa identităţii, de rolul pe 

care aceasta îl joacă în momentul în care un individ aspiră la o altă 

condiţie. Oricît de mult se doresc anumite schimbări, impactul acestora 

trebuie să fie minim în raport cu identitatea. Ne confruntăm cu un 

paradox. Cum putem efectua o schimbare fără ca acest lucru să se resimtă 

asupra identităţii? „Un alt corp, altă minte, altă fizionomie, alţi ochi, să 

fie altul… numai să fie el” (Ibidem: 146). Cum pot atîtea să se schimbe şi 

totuşi el sa rămînă acelaşi? Este o dorinţă, aparent, utopică a celui care îşi 

doreşte memoria identităţii. 

La polul opus este cel care nu doreşte să ştie dacă mai este el 

regele. Putem vorbi de o intenţionată dorinţă de necunoaştere a acestui 
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aspect, care ar putea genera speranţe, sau de indiferenţă. „Abstrăgînd de 

la dorinţa acestei reamintiri fiecare-şi are dorinţa împlinită… căci este 

indiferent, pentru cel ce nu voieşte memoria identităţii, dacă-i el sau nu-i 

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

el… Iată alt corp, altă minte, altă poziţie, numai că nu eşti tu” (Ibidem: 

146). 

Toate aceste aspecte ţin de complexitatea identităţii. Blaga explica 

cele două operaţii care au fost necesare pentru formularea principiului 

identităţii. ,,Întîi este următoarea: A, cu toate că este numai unul, e gîndit 

ca şi cum ar fi de două ori (A=A). A gîndi ceva ce este o singură dată, ca 

şi cum ar fi de două ori, este însă un act «iraţional». A doua operaţie, ce s-

a efectuat în vederea formulării principiului identităţii, consistă în aceea 

ca cei doi A, implicaţi în premisă, sînt apoi constrînşi să fuzioneze pînă la 

completă coincidenţă. Este aci iarăşi un act «iraţional», căci din moment 

ce se presupune că ar exista doi A, efectuarea unei operaţii de 

suprapunere cu scopul de a se ajunge la desăvîrşită coincidenţă, a celor 

doi A, rămîne din punct de vedere logic cu neputinţă. A si A fiind «doi», 

îşi sînt, logiceşte vorbind, exteriori; termenii nu sînt compenetrabili. Iată-

ne deci în faţa a două operaţii, dintre care fiecare, luată în sine şi pentru 

sine, este «iraţională». Cele două operaţii au însă un sens diametral opus. 

În fapt întîia operaţie «iraţională» este anulată printr-o a doua operaţie tot 

«iraţională». Numai prin acest paradoxal ocol a două operaţii 

«iraţionale», dar de sens diametral opus, s-a putut ajunge la exprimarea 

unui fond atît de simplu cum este acela al principiului identităţii, ce 

formează baza logicii” (Blaga, 1969: 161). Doar lucrînd cu o formă 

hibridă a principiului identităţii putem înţelege profunzimea problemei 

discutate în text. Cum s-ar putea însă împlini visul identitar din 

Archaeus? Doar printr-o divizare a identităţii în părţi infinit de mici se 

poate aspira la o transmitere a acesteia şi în acelaşi timp la păstrarea ei. 

Înţeleasă ca o sumă de părţi, ca o mulţime cu mai multe elemente, 

identitatea este greu de transmis ca un tot unitar. Automat, dacă se 

transmit doar anumite caracteristici, unele se vor pierde. Astfel că, 

transmiterea identităţii sub forma unei mulţimi de elemente este 

imposibilă. Pentru a se putea realiza un astfel de transfer, toate elementele 

care alcătuiesc o identitate trebuie studiate individual şi pornind de la ele, 

se pot alcătui funcţii, care să descrie comportarea unică a acelei identităţi, 

cu ajutorul cărora să se reproducă într-un alt loc aceeaşi identitate. 
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Schimbînd anumite variabile ale funcţiei în momentul reproducerii 

identităţii, se poate ajunge la o identitate foarte apropiată de cea iniţială, 

însă cu unele caracteristici uşor modificate, putîndu-se opta pentru o 

modificare proporţională a caracteristicilor. Desigur, construirea unei 

funcţii unice caracteristice fiecărei identităţi ar fi varianta cea mai bună, 

deşi acest lucru este deosebit de greu de realizat datorită complexităţii 

identităţii şi a numărului foarte mare de variabile necesare. Să nu mai 

vorbim de limitele cu care ne confruntăm cînd discutăm despre 

constituenţii identităţii. Ce cuprinde, cu alte cuvinte, identitatea? Luată ca 

un sistem complex alcătuit din mai multe funcţii, fiecare funcţie bazată pe 

cîte o trăsătură a unei identităţi, aceeaşi identitate se poate transmite. Dar, 

orice s-ar încerca, transmiterea autentică, care să îl facă pe individ sa 

rămînă acelaşi după o asemenea schimbare este imposibilă. Chiar dacă un 

astfel de transfer ar fi posibil, în urma căruia individul iniţial să devină un 

nou individ, unul la care aspirase la început, rămînînd tot el, tot nu va mai 

fi acelaşi pentru că dorinţa iniţială de a deveni acel nou individ nu va mai 

exista, această caracteristică fiind una definitorie pentru individul iniţial. 

Doar prin studierea identităţii în toată profunzimea sa abisală se poate 

ajunge la rezultate apropiate de cele dorite. 

Acceptarea ideii conform căreia: „În fiece om se-ncearcă spiritul 

Universului, se opinteşte din nou, răsare ca o nouă raza din aceeaşi apă, 

oarecum un nou asalt spre ceruri” (Eminescu, 2001: 147), poate 

contribui, la fel ca lipsa dorinţei de a avea memoria identităţii, la găsirea 

unui echilibru identitar. „Asaltul e tinereţa, rămînerea-n drum, 

decepţiunea, recăderea animalului păţit, bătrîneţea si moartea. Oamenii 

sînt probleme ce şi le pune spiritul universului, vieţile lor – încercări de 

dezlegare” (Ibidem: 147). Oricît de mult ne dorim să dezlegăm aceste 

mistere ale Universului, în căutarea unui echilibru identitar, răspunsurile 

ne vor părea mereu intangibile. În astfel de momente, lucrul pe care îl 

repeta mereu jovialul profesor W., ,,la gîndul căruia ar trebui să ne 

cutremurăm cu toţii (dar n-o facem)” (Călinescu, 2004: 92), ne-ar putea fi 

de folos. Chiar dacă el se referea la un alt tip de adevăr, conexiunile 

dintre matematică, ,,logică” şi filosofie există: ,,Adevărul a murit!” 

(Ibidem: 92). 
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NATAŞA MAXIM 

Master II, Bacău 

„Simbolul lui Mercur” în Povestea magului călător în stele 

Lucrarea își propune să urmărească modul cum influențele 

filosofice şi mitologice din Povestea magului călător în stele au fost 

identificate în exegeza eminesciană, un capitol special fiind rezervat 

interpretării ezoterice a simbolurilor, iar concluziile indică eventuale piste 

psihanalitice, mitanalitice sau comparatiste pentru dezvoltarea temei. 

De la Idei la Arhetip 

Pentru început considerăm necesară definirea arhetipului, care nu 

îi datorează lui Jung decît denumirea, conceptul, sub diferite forme, fiind 

cunoscut din Antichitate. Psihanalistul delimitează conținuturile 

inconştientului personal, complexele afective, de cele ale inconştientului 

colectiv, arhetipurile, „tipuri originare, arhaice, imagini universale din 

vremuri străvechi” (Jung, 2003: 15), ce transpar în mituri, basme, 

învățături ezoterice şi vise. Echivalentul Ideilor lui Platon, arhetipul apare 

la Philo Iudaeus ca imagine a Divinității, „imago Dei” în om, iar Corpus 

Hermeticum numeşte divinitatea „lumina arhetipală”. Deoarece conştiința 

modifică arhetipul, fiecare individualitate lucrînd asupra lui, Jung 

vorbeşte de arhetip şi reprezentare arhetipală.  

O imagine arhetipală a Divinității o reprezintă unirea contrariilor 

din alchimie: lumina (soarele, tatăl, conştientul, spiritul, aerul, animus) şi 

întunericul (luna, mama, inconştientul, sufletul, apa, anima). Motivul 

diadei divine, întîlnită în mitologiile primitive, în gnosticism sau în 

filosofia chineză, prin intermediul principiilor opuse yin-yang, constituie 

pentru om perechea idealizată a părinților sau orice altă pereche umană. 

Imaginea părinților este asociată de Jung reprezentărilor religioase, 

îndeosebi dublei naşteri din părinți umani şi divini; naşii, perechea divină, 

părinții spirituali apar la botez cînd copilul „e născut” a doua oară.  

Magul, învățătorul de înaltă clasă, înțeleptul înrudit cu şamanul, 

numit de alchimişti „străvechiul fiu al mamei” şi „tatăl sufletului” 

(Ibidem: 44), părintele spiritual al novicelui, al alesului ce va intra într-o 

nouă lume de semnificații şi simboluri, reprezentantul străvechii gîndiri a 
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lui Hermes Trismegistul, Orfeu sau Lucifer, sînt ipostaze reunite în 

„arhetipul bătrînului înțelept sau arhetipul sensului” (Ibidem: 46). Pornind 

de la arhetipul bătrînului înțelept sau arhetipul spiritului, lucrarea îşi 

propune să prezinte „simbolul lui Hermes” (Ibidem: 221), relația maestru-

discipol, bătrîn-copil, legătură esențială în alchimie, cea care transformă 

ignoranța în lumină, transformă sufletul şi inițiază în taine. Deoarece 

Wotan, „zeu al dorinței şi iubirii, domn al morților, ştiutor al tainelor, 

vrăjitor şi zeu al poeților” (Jung, 1994: 93) e rătăcitor ca Mercur, stăpîn al 

morților ca Pluto, dominat de plăceri şi nebunie ca Dionissos, asemănat 

lui Hermes prin pneuma şi nous, traduse prin revelație şi vînt, vom aborda 

comparatist formele de manifestare a sacrului şi hermeneutica 

simbolurilor în arhetipul spiritului german Wotan şi în alchimia nunții 

hermetice.  

Receptarea critică 

Motivul înțeleptului, al dascălului ce-l inițiază pe neofit în tainele 

spiritului, în ştiințele ezoterice rezervate celor aleşi, dar şi motivul gnostic 

al Tatălui necunoscut nu constituie un caz singular la Eminescu. În 

literatura română, el este abordat de Mircea Eliade, în 19 trandafiri, unde 

trupa de teatru reia motivul cosmogonic al luptei dintre Bine şi Rău; Tatăl 

Necunoscut (Anghel D. Pandele) şi Demiurgul cel Rău (Paraschiv 

Simionescu) îşi dispută, prin intermediari, întîietatea asupra grupului sau 

de Mateiu Caragiale, unde „luceafărul” Paşadia inițiază şi se lasă inițiat. 

Interpretarea în cheie masonică propusă de Radu Cernătescu, ni-l 

înfățişează drept Marele Maestru al Ordinului, iar urarea lui Pirgu „Iepure 

şi călătorie sprîncenată!” ar putea fi tradusă prin „Noroc în inițiere!”. 

Deoarece hieroglifa egipteană pentru ochi deschişi era iepurele „asimilat 

inițierii şi luminii pe care neofitul o caută” (Cernătescu, 2010: 216) şi 

datorită plasării pe cer a constelației Iepurelui lîngă cea a Cîinelui, pare că 

Osiris (Cîinele) urmăreşte Iepurele, ce trebuie să fie permanent vigilent, 

asemenea discipolului.  

Eminescu ilustrează un caz aparte, arhetipul spiritului, îmbrăcînd 

în creația sa ipostaze specifice romantismului. Pe urmele lui Jakob 

Grimm, care punea semnul egalității între goți şi geți, G. Călinescu 

autohtonizează imageria nordică a liricii eminesciene din Sarmis, Odin şi 

poetul, Strigoii, considerînd astfel firească prezența lui Decebal în 

Valhala şi apartenența la cultul lui Zamolxe a bătrînul mag din Strigoii. 
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Pion, vechiul nume al Ceahlăului, şi marea încremenită sînt interpretate 

ca spații ale etnogenezei românilor. Perspectiva mormîntului de cristal al 

mării, ca simbol al odihnei geniului şi zeilor, provine din alchimia lui 

Jakob Böhme, care considera cristalul un simbol al spiritului.  

Un Eminescu plutonic este dezvăluit de Ion Negoițescu în Poezia 

lui Eminescu prin disjuncția între perspectiva maioresciană impusă de 

Poesiile din 1883, o viziune neptunică, dominată de claritatea formei, a 

gîndului, de rațiune, filosofie şi perfecțiune sub influența lui Kant, Hegel 

sau Schopenhauer şi o viziune plutonică marcată de vizionarism, 

profunzime, obscur, misterios. Spațiul plutonic e „paradisul morții, văi de 

vis, păduri de crengi vrăjite, cîntec, harfe, muzică, orfism” (Negoițescu, 

1995: 127), e tărîmul lui Odin „fulger rătăcitor prin nopți furtunoase sau 

vînător fantomatic” (Jung, 2003: 83) din mitosul nordic, demonizat de 

religia creştină. Negoițescu insistă pe „vizionarismul htonic şi ne-creştin” 

al lui Eminescu. Imaginația plutonică de sorginte germanică îl aduc pe 

înțeleptul din Povestea magului călător în stele sau pe magul din 

Strigoii, în ipostaza vrăjitorului, corespondentul germanicului Odin. 

Interpretarea propusă de Negoițescu, viziunea plutonică a postumelor 

eminesciene, dominate de profunzime, vizionarism, magie, trimiterile la 

mitologia nordică, la Odin, la tărîmul mumelor prezent şi în poezia lui 

Hölderlin cu corespondent în tărîmul plutonic al Poveştii magului călător 

în stele, ideile lui Plotin care traduc descinderea sufletului în trup la 

miezul nopții, relația senzuală dintre trup şi spirit preluată de la misticii 

germani, teoria dublului astral al trupului tradusă prin corespondența 

gnostică psyche-pneuma, conform căreia fiecare suflet îşi are în cer 

geamănul spiritual, identificarea celor trei măşti ale inițiatului: Călugăr, 

Poet şi Monarh, perspectiva mitologică şi gnostică aplicată postumei 

eminesciene, constituie tot atîtea elemente pentru o interpretare 

provocatoare propusă de criticul cerchist. 

Abordarea lui Mircea Cărtărescu din Eminescu - Visul Chimeric, 

menține receptarea Poveştii magului călător în stele într-o perspectivă 

gnostică şi mistică, cu complexe, imagini interioare, arhetipuri şi toposuri 

psihanalizabile: labirintul, insula, spațiul concentric, marea, somnul, eros, 

thanatos, trimițînd la o „poetică abisală” (Cărtărescu, 2011: 26), la o 

estetică a profunzimilor bazată pe teoria romantică a inconştientului care 

a precedat psihanaliza empirică freudiană. La începutul secolului al XIX-

lea, Poe şi Coleridge au intuit nivelurile inconştientului dezvoltate mai 
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tîrziu de Jung: „interpuse între afecte (izvorul ideilor) şi idei, aşa numitele 

idei platonice au acelaşi rol şi loc în sistemul psihic uman ca şi 

arhetipurile jungiene” (Ibidem: 28). 

Între Wotan şi Hermes 

Poem filosofic prin care străbat firele poveştilor de odinioară, 

palimpsest al basmului popular, Povestea magului călător în stele 

reuneşte concepte ale filosofiei germane, gnostice, mituri şi motive 

întîlnite în Sărmanul Dionis (motivul dublului, al umbrei, al dascălului 

mefistofelic), în Scrisoarea I (motivul înțeleptului, viziunea eminesciană 

a titanului, a demonului schopenhauerian, neînțeles şi blamat de 

contemporani) sau în Luceafărul (zborul lui Hyperion printre stele şi 

imaginea haosului primordial). 

Situarea în illo tempore „Cînd basmele iubite erau înc-

adevăruri/Cînd gîndul era pază de vis şi de eresˮ, structura ternară a 

poemului, triada personajelor purtătoare de semnificații (împăratul ca 

simbol al puterii pămînteşti, a supremației inteligenței, feciorul de împărat 

în ipostaza novicelui, a neofitului ce va fi inițiat în tainele lumii şi magul 

ca simbol al supremației spiritului) fac din acest poem filosofic în haine 

de poveste, o altă creație în care întîlnim arhetipul înțeleptului menționat 

de C.G. Jung în Contribuții la fenomenologia spiritului în basm.  

Relația fiului de împărat în ipostaza lui Orfeu ce-şi caută harul, 

urmînd a fi inițiat de mag, prototip al lui Odin, „zeul vijeliilor dezlănțuite, 

al patimilor şi setei de luptă, vrăjitor dotat cu puteri neîntrecute şi 

iluzionist inițiat în toate tainele oculte” (Jung, 2003: 84) aminteşte de 

nunta hermetică a alchimiştilor, de simbolul lui Mercurius. Prezența lui 

Odin în postumele eminesciene este rezultatul respirației culturii, 

filosofiei şi mitologiei nordice: „Wotan este o însuşire fundamentală a 

sufletului german, un factor sufletesc de natură irațională, o zestre 

strămoşească germanică” (Ibidem: 90). Odin reprezintă specificul german 

de a cărui aripă a fost atinsă nu doar lirica eminesciană, ci întreaga 

estetică a romantismului prin apelul la mitologiile naționale.  

Magul de esență semidivină este îngerul inițiator, mistagogul 

misterelor antice: „Ascultă-mi glasul rece: eu sînt un seraf mare./De 

Domnul eu trimisu-s căci te iubeşte multˮ, fiind cel care-l va iniția pe 

feciorul de împărat în tainele lumii, cel care-i va lumina spiritual 

existența: „Să scap a ta ființă de caosu-i imens -/Eu în glasul gîndirii-ți 
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am pus acest sensˮ. În Contribuții la fenomenologia spiritului în basm, 

Jung vede în figura bătrînului înțelept, un arhetip al spiritului ce se 

manifestă în basme şi în vise, atunci cînd eroul se află într-o situație 

disperată, fără ieşire. În literatură, „bătrînul înțelept apare ca magician, 

medic, preot, învățător, profesor, bunic, sau ca orice altă persoană ce 

deține autoritateˮ (Jung, 2003: 221), instituind o relație inițiator-inițiat, 

demnă de misterele antice sau de inițierile masonice, întîlnită la Eminescu 

şi în Sărmanul Dionis prin Ruben-Dionis, sau în Cezara  prin relația 

Euthanasius-Ieronim. Tot psihanalistul elvețian insistă asupra relației 

maestru-discipol sau bătrîn-copil care joacă un rol crucial în alchimie 

(văzută ca transformare a sufletului), cuplul lor fiind un simbol al lui 

Mercur. Cuplul devine triadă, un imago patern dominînd relația fiului de 

împărat atît cu propriul tată, cît şi cu magul, apropiat de divinitate, 

stăpînul lumii spirituale: „-Părinte, – el zice şi-adînc i se-nchină –

/Bătrînul meu tată aici m-a trimis(...)/-Copile, acuma pericol nu esteˮ. 

Relația neofit-maestru a fost abordată şi de Novalis în Heinrich 

von Ofterdingen, unde poetul Klingshor, o reîntrupare a lui Goethe, îi 

dezvăluie lui Heinrich secretul poeziei – furtuna romantismului 

echilibrată de cumpătarea clasicismului: „Ca tînăr învățăcel mai cu seamă 

nu poți să te fereşti îndeajuns de atare necumpătare, deoarece o fantezie 

ageră tinde cu bucuroasă grăbire către hotare, încercînd trufaş să cuprindă 

şi să redea absurdul, excesivul. Abia experiența mai matură ne învață a ne 

feri de disproporția obiectelor” (R. Huch, 2011: 173). 

Motivul filosofic al umbrei ce reprezintă aici capcanele, mrejele 

vieții care-l pot atrage pe tînărul neexperimentat: „Să vadă-n cartea lumii 

un înțeles deschis,/Căci altfel viața-i umbră şi zilele sînt visˮ, dorința de a 

lăsa împărăția pe mîini sigure, îl determină pe stăpînul lumii materiale să-

şi trimită fiul să capete înțelepciune la magul în a cărui frunte „e strînsă 

un ev de-nțelepciune,/Viața lumii toate în minte-i a-ncăputˮ. Prelucrarea 

unor idei ale filosofiei orientale, conform cărora, spiritul îşi alege trupul 

în care se va reîncarna: „A unui înger palid ursita pămîntească/Legată e 

de soarta corpului ce-l alegˮ, se înscrie în tradiția romantismului de 

recuperare a vechilor credințe.  

Paracelsus deosebea trupul sideric de trupul adamic, venirea 

omului pe pămînt fiind legată de simbolismul stelei: „Un om se naşte-un 

înger o stea din cer aprinde/Şi pe pămînt coboară în corpul ei de lutˮ. 

Teoria alchimiştilor referitoare la corespondența trup spiritual-trup astral, 
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preluată mai tîrziu de Swedenborg, poate fi apropiată de filosofia 

gnostică, prin echivalența psyche-pneuma (suflet-spirit): „Spun mite – 

zice singur-că orice om în lume/Pe-a cerului nemargini el are-o blîndă 

stea,/Ce-n cartea veciniciei e-unită cu-a lui nume”. Un alt element al 

Antichității este preluat de la misterele orfice care vedeau trupul o 

închisoare a sufletului: „De ce un geniu coboară în corpul cel urît, / De 

ce orice ființă din cer e condamnată/O viață să petreacă în scutece 

vîrît?ˮ. Pitagoreicii credeau că pentru a se reîncarna, pentru a renaşte, 

sufletul trebuie să bea din rîul Lethe pentru a-şi uita existența celestă; 

Eminescu dă o notă creştină credințelor ezoterice, înlocuind apa rîului cu 

sîngele lui Hristos, cu vinul roşu: „Genii beau vinu-uitării cînd se cobor 

din ceruri;/Deschise ți-s, nebîndu-l, a lumilor misteruriˮ. 

Tema identificării Demiurgului cu titanul, demonul, geniul solitar 

reconfirmă identitatea spirituală între om şi eonii divini al Pleromei, în 

urma revărsării suflului divin al Sophiei gnostice. Deoarece orficii nu se 

reîncarnau, ei trebuiau să evite apa Lethei, uitarea echivalînd cu moartea. 

Evitînd uitarea, pierderea conştiinței de sine, devin nemuritori asemenea 

Divinității: „Găseşti în lume oameni cu mințile oculte/Cari cunosc a lumii 

gîndire de titan;/Şi-n basme au un nume: li se zice năzdrăvan./La gînduri 

uriaşe a lor minte asudă,/Da‟ oamenii-i înconjor şi nu vor să-i audăˮ. 

Retragerea feciorului de împărat din lume, transformarea lui în 

călugăr, nu este o renunțare de bună voie la viața lumească, ci o retragere 

de sub influența nălucirilor, a umbrei: „Cine-ar fi oare umbra aceea 

argintie/Ce vine la cîntarea-mi cînd cu o rugă-o-nvoc...ˮ. Proiecții ale 

unor stări sufleteşti caracterizate de dor şi fantasme, ondinele, nimfele, 

ielele, lamiile sau conform lui Jung, arhetipul animei, îi transformă viața 

tînarului fecior de împărat: „Tot ce este atins de anima devine numinos, 

adică necondiționat, periculos, tabuat, magicˮ (Jung, 2003: 37). „Icoanele 

pălite(...)/Ce mintea stă să-ți striceˮ sînt rodul imaginației proaspătului 

monah, ielele sau ondinele nordice răpind mințile tinerilor făcîndu-i 

neoameni, făpturi „ce se-mpreună-n aer, cari se sparg în nori,/Cari 

răsfrîng în valuri spumînzi şi gemătoriˮ. Bătrînul mag înțelege dorința de 

iubire a tînărului, pe care a încercat să şi-o domine, devenind ascet: 

„Acest cap trist şi palid coroana vrea să poarte/Si azi pe el se vede un 

negru comanac./Aceşti umeri voit-au să duc-a lumei soarte/Si azi acopăr 

trențe şi rasa de şiac”. Dar cum voința de a trăi, setea de viață răzbat prin 

rasa monahală, aşa nici călugărul nu-şi poate nega pasiunile: „Şi inima-mi 
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o cheamă, gîndirea-mi o desmiardă/Şi sufletul din mine e şi sufletul săuˮ. 

Un semn că cel ales nu trebuie să-şi anihileze pasiunile, ci trebuie găsită 

calea de mijloc, pentru îmbinarea armonioasă a trupului cu sufletul, a 

raționalului cu iraționalul, aceasta fiind singura cale de a ajunge la întreg, 

la echilibru. 

Motivul dublului, al gemenilor, reprezentat de arhetipul jungian al 

înțeleptului, posesorul celor două fațete: divin-malefic, care în 

romantismul german au dobîndit o rezonanță tragică, corespondența 

gnostică soma-sema, trupul văzut ca o închisoare a sufletului: „corpul 

meu de lut/Un sclav greoi şi rece-e sclav-dar e astut./Mă ține-n pieptul 

bolnav… şi-n brațul încă tare,/Cînd sufletul meu liber vrea să s-arunce-n 

mare/Să scape d-el odată…ˮ, mitologia sufletului la Platon, mitul 

androginului (omul primitiv imaginat sferic cu mişcări asemenea astrelor) 

reflectă profunda dezbinare interioară a călugărului, ce şi-ar dori să 

devină UNU cu „ondinaˮ imaginației lui: „Și ne-am dori cum raza 

doreşte-o altă razăˮ. Magul este cel care înlesneşte unirea tînărului cu 

rodul fantasmelor sale, creînd o unire a lui yin şi yang, a principiului etern 

feminin cu principiul masculin, a sufletului cu spiritul, oficiind o nuntă în 

cer, unindu-i nu pe lumea aceasta, ci în lumea spiritelor, în lumea 

veşniciei: „Aicea de viață n-are parte;/Vom merge-n lumea unde trăieşte 

mai departe”. 

Simbolurile tainei 

Readucerea în prim-plan a ştiințelor oculte, a artelor divinatorii, 

voga psihologiei abisale începute sub semnul lui Jung, a necesitat 

abordarea simbolului ce dezvăluie aspecte ale lumii inaccesibile rațiunii, 

imaginile, simbolurile, miturile ținînd de „substanța vieții spirituale” 

(Eliade, 1994: 13). În Imagini şi simboluri, Eliade îi atribuie lui Jung 

meritul de a fi reinstaurat semnificația spirituală a Imaginii, pervertită de 

psihanaliza empirică a lui Freud. Arhetipul inițierii, format din catabasă şi 

anabasă, coborîrea în Infern, dobîndeşte un iz şamanic, cu scop 

taumaturgic pentru a salva sufletele celorlalți, Orfeul tracic şi Odinul 

nordului fiind „medicul, poetul, civilizatorul, întrunind funcțiile cu care e 

înzestrat şamanul” (Ibidem: 204). 

Simbolurile inițierii în sacralitate „flori roşii de macˮ, „marmura 

trandafirieˮ, „razele-s calde şi trandafiriiˮ, „roşa mătasăˮ, prezența 

dualității roşu profund, feminin, sacru, secret, culoarea sufletului, a 
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libidoului, a științelor ezoterice interzise neinițiaților, athanorul 

alchimiştilor şi albastrul masculin, imaterial, imaginar se coc în 

trandafiriu, hierogamia regenerării şi a misterelor. Roşul somptuos, copt, 

bate spre violet, spre purpuriu, culoarea împăraților, a aristocrației 

„purpuru-mpărătescˮ. 

Spațiul inițierii, bolta, fie a palatului, a peşterii sau a cerului 

simbolizează, prin îmbinarea liniilor curbe şi drepte, unirea cerului cu 

pămîntul, a forței terestre cu forța spiritului, a cunoaşterii raționale cu cea 

ezoterică: „Cu arcuri ce-şi ridică boltirea temerară,/Cu stele ca flori roşii 

pe-albastrul ei plafond”. 

Ideea obținerii nemuririi prin cunoaştere este preluată din Vedele 

indiene; astfel, cupele de aur din care sorb împăratul şi magul reprezintă, 

după Jean Chevalier, accederea la cunoaşterea hermetică, cupa 

simbolizînd Sfîntului Graal, călătoria inițiatică, interioară, inima, intuiția, 

partea cea mai subtilă a sufletului. Obținerea stării de grație se face pe 

calea visului, a somnului: „O cupă pe margini cu aur/Stau în jurul cupei 

cu cifre de maur/Obscunse vrăji scrise (...) Şi junele bea şi adoarme. 

Deodată/Pe ochi buze calde şi moi a simțit”. 

Un alt element ce reflectă conținutul inimii, al cunoaşterii tainice 

şi al înțelepciunii, oglinda, simbol lunar şi feminin „Pe-oglinda cea 

neagră, profundă şi largă”, conform Dicționarului de simboluri al lui J. 

Chevalier este folosită în magie datorită analogiei cu apa. Instrumentul lui 

Psyché arată în neoplatonism cele două fețe ale sufletului, una întoarsă 

spre interior şi o latură superioară orientată spre inteligență. Ca motiv al 

dublului, oglinda arată teama pe care o indică cunoaşterea sinelui. Una 

dintre metodele de inițiere cunoscută din misterele antice, se făcea pe 

calea somnului sau a beției ritualice; apariția zeului somnului Hypnos, 

fratele zeului morții Thanatos, în momentul invocării de către mag arată 

că oglinda are două fețe. Inițierea putea reuşi sau nu, sufletul putînd 

aluneca foarte uşor spre cealaltă lume, Somnul şi Moartea fiind frați buni. 

Perspectiva călinesciană asupra magului ca „necromant şi astrolog”, 

deplasează interpretarea de la sensul strict al necromanției, la invocarea 

lui Hypnos, inspirația poetică fiind rezultatul somnului, al beției 

simțurilor: „-E somnul – bătrînu-n ureche îi spune/O vorbă să nu spui, 

căci dacă nu taci,/Ca visul el piere – cu greu se supune/La magica-mi 

vorbă (...)”. Invocarea spiritelor, a entităților, cultul craniilor e o temă 

familiară romanticilor prin filieră celtică. Craniul ca sediul al spiritului şi 
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receptacul de forțe sacre, era consultat de însuşi Odin cînd dorea să 

cunoască taine. Echivalența simbolică şi conceptuală inspirată din 

literatura iraniană, inimă-cupă-oglindă sînt dovezi ale unei inițieri în 

magie, temă familiară romanticilor. 

Oglinda, ca poartă de trecere între sacru şi profan: „Ca-n tabla cea 

neagră să-l prind”, simbol al separației celor două lumi întîlnită în pereții 

negri ai domului „A murilor marmuri lucind ebenine/Ca negre oglinde de 

tuci lustruitˮ, „mîndrele hale/De marmură neagră, întinse şi lungi”, în 

oglinda acvatică a mării „pînza albastră a mării” echivalentă cu 

mormîntul acvatic a lui Orfeu din Odin şi poetul, oglinzile negre din 

Strigoii „Pe-oglinzi de marmuri negre un negru nimitez”, cartea cu semne 

oculte a magului „El cartea-şi deschide, la ceruri priveşte/Si zodii 

descurcă în lungul lor mers./E o carte ce nimeni în veci n-o citeşte,/Cu 

semnele strîmbe întoarse-arăbeşte:/Sînt legile-n semne din ăst univers” 

sînt reproduceri ale oglinzii de aur, athanorului alchimiştilor, simbolul 

tainelor, al ocultului şi cunoaşterii divine care plasează unele creații 

eminesciene într-un spațiu plutonic, motivîndu-se astfel, perspectiva lui 

Negoițescu referitoare la Eminescu poet al tărîmului de dincolo, al 

Valhalei nordice. 

Sensul cifrelor de maur săpate în cupe: „O cupă cu versuri, cu 

cifre de maur/Ia-n mînă bătrînul – ca sînge de taur,/Un vin roşu toarnă şi 

regelui dă”, descifrează la nivel ezoteric receptivitatea spiritului pentru 

cunoaştere, cifrele ocultînd într-un limbaj rezervat inițiaţilor, sensul lumii, 

inspirația poetică, speculațiile filosofice.  

Analog templului sau turnului, peştera are o funcție de 

condensare a forței magice: „Acolo prin ruini, prin stînci grămădite/E 

peştera neagră zăhastrului mag”. Toate inițierile încep cu călătoria sub 

pămînt, cu trecerea neofitului prin grotă, săvîrşindu-se acel „regressus ad 

uterumˮ amintit de Eliade, în urma căruia individul se maturizează, 

dobîndeşte putere spirituală, înțelepciune.  

Vulturii care „–n creeri palate-şi ridică/Şi uimiți stau în soare 

privindu-l țintit” reprezintă simbolul spiritului şi inteligenței raționale, 

întîlnit şi la misticii Evului Mediu, la Angelus Silesius: „Vulturul priveşte 

fără teamă soarele în față” (Chevalier, 2009: 1032). Mesager şi însoțitor 

al divinității, vulturul ce-n „doliu copiii şi-i cheamă” îşi găseşte 

corespondent în imageria mitosului nordic al Strigoilor, prin corbii ce-l 

însoțeau pe bătrînul înțelept ca pe Odin „Şi fîlfîie deasupra-i, gonindu-se 
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în roate,/Cu-aripile-ostenite, un alb ş-un negru corb”. Principiu al 

creației, corbii de pe umerii lui Odin simbolizează spiritul, lumina, 

respectiv memoria şi tenebrele sufletului, contrastînd cu lupii de la 

picioarele zeului, semnele distrugerii: „Și dracii la rîuri adun licopodii/Si 

iarna mugeşte călare pe ger”. Atmosfera infernală prin care trebuie să 

treacă viitorul poet-călugăr rimează pe planul simbologiei cu însăşi natura 

lui Wotan „zeu al vijeliilor, dezlănțuitor al patimilor şi setei de luptă” 

(Jung, 1994: 84). 

Simbolul rătăcitorului, a fost preluat de Eminescu din mitologia 

nordică, Wotan fiind la origine zeul vîntului, ce călătoreşte înfăşurat într-

o mantie albastră, identificat de Jung cu pneuma şi nous, elemente ce 

traduc în limbaj gnostic, spiritul. Sub influența romantismului german, 

Eminescu a folosit motivul pribeagului în Odin şi poetul, Strigoii, 

Povestea magului călător în stele. În Odin şi poetul, Orfeu este 

întîmpinat în Valhala de Odin care-i oferă auroră, băutura zeilor, pentru a 

domina natura: „-Am răsărit din fundul Mării Negre,/Ca un luceafăr am 

trecut prin lume, (...)/Ca bolțile cerului tău, o Odin,/Spune-mi atunci să-

strun ale ei coarde/Ca să-mi cîştig cununa mea de laur”. În povestea 

gotică a Strigoilor, Arald goneşte „pe un cal negru zbura, şi dealuri, 

vale/În juru-i fug ca visuri-prin nouri joacă lună –/La pieptu-i manta 

neagră în falduri şi-o adună” pînă la înțeleptul „de moarte-uitat” pentru 

a-l implora ca pe un Demiurg să-i redea viața reginei moarte. Călătoria 

fiului de împărat pe timp de furtună pînă la muntele unde stă magul, 

simbolizează în budism progresul spiritual deoarece pe timp de furtună 

(interioară) renasc ființele, au loc schimbări majore, ascensiunea muntelui 

însemnînd cunoaştere de sine sau maturitate.  

Identificat cu Mercur sau Hermes, cu pneuma sau spiritul 

creştinilor gnostici, Odin ca zeu al vîntului e simbolizat de furtuna 

dezlănțuită, de stihiile naturii scăpate de sub controlul ordinii cosmice: 

„Furtuna turbată... Din mii de furtune/Ce-asupra pămîntului îmblă 

zburînd/Sînt cîteva cari de mult îs nebune,/De-aceea legate de pietre 

bătrîne/Le țin încuiate-ntr-a muntelui fund”, pe care ca într-o joacă de 

copii, magul le înlănțuie în fundul pămîntului, restabilind ordinea: 

„Aşteaptă, copile, să caut o vrajă/În carte... Să chem eu giganticul 

vînt,/Pe aripi să-i puie o mie de maje,/S-o lege de stînce, să-i deie de 

strajă/În neagra-nchisoare în fund de pămînt...”. Asemeni unui copil care 

nu a uitat arta jocului, magul distruge şi recreează, eliberează stihii pentru 



„SIMBOLUL LUI MERCUR” ÎN POVESTEA MAGULUI CĂLĂTOR ÎN STELE 

147 

a le zăvorî la loc, asemenea artistului care-şi stăpîneşte materia sau 

Creatorului ce dispune de propria creație după bunul plac. Simbol al 

spiritului nordic, Odin, ca zeu al furtunii, poate fi identificat în imaginea 

magului: „Cu barba lui albă de vînt răscolită,(...)/Si chiuie vîntul cu-

aripa zburlită” sau apărînd pe neaşteptate noaptea în pădure sub forma 

unui fulger „Stejarii cei rupți sînt podețe pe rîuri,/Lumine de fulger cărări 

îi arăt”, treptat, întreaga natură ajungînd să fie dominată de spiritul 

furtunosului zeu: „Sub el vijelia cea neagră, turbată,/Cu caii de fulger 

cutreieră norii nebuni (... )/Amestecă lumea, frămîntă furtuni”.  

Aripile,, „Şi suflarea-mi aripile-i o duc”, simboluri ale spiritului, 

ale nous-ului, pletele împăratului care cad ca „Aripe de lebezi mari, albe, 

unduioase”, lebedele ce duc luntrea magului spre tărîmul plutonic al 

mării unde fiul de împărat a îmbrăcat rasa de şiac „Lebede-argintoase 

aripele-ntinzînd/Veneau sfîşiind apa la luntrea lui de aur (...)/Iar lebede-

argintoase luntrea bogată trag”, sînt elemente ce alcătuiesc o imagerie 

gnostică şi alchimică, aripile şi lebăda reprezentînd spiritul, pneuma 

creştină, lumina masculină, rațiunea, lebăda, făcînd parte din simbolistica 

alchimiei ca emblemă a mercurului, centru mistic cu o valoare arhetipală 

de androgin. 

Eşuarea obținerii harului poetic simbolizat de lira orfică 

neînsuflețită „Astfel se chinuieşte în rugăciuni asceze/ n cîte-o biată arfă 

din arcul sfărîmat./O arfă de aramă cu coarde ruginite,/El zbîrnîie pe 

dînsa un cîntec dezolat”, este simbolul creatorului înfrînt. Dominatorul 

stihiilor naturii prin magia artei este învins de cosmos şi tenebrele 

sufletului, de ocean şi infern, de supraconştient şi inconştient. Ca simbol 

al lui Orfeu lipsit de forță sufletească, Poetul-Călugăr a urmărit un ideal 

doar la nivel declarativ, căzînd în capcana propriilor dorințe, a propriilor 

fantasme şi iluzii. 

Lumea magului cu steaua drept centru mistic, tărîm plutonic, 

tărîmul morților după Pitagora, peştera neagră, stînca, simbolul 

nemişcării, al statorniciei în timp, stejarul ca echivalent al templului, 

simbol al înțelepciunii şi măreției, al forței spirituale, visuri, umbre, 

cîntec, toate alcătuiesc un tablou al permanenței spiritului, al rezistenței 

sacrului încă din „vremi de mult trecuteˮ. 
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„Cupa lui Ygg” (în loc de concluzii) 

O întreagă țesătură de concepte orfice (viața ca pedeapsă, ideea 

nemuririi geniului, dualitatea spirit-corp), platoniciene (moartea privită ca 

întoarcere la o stare perfectă primordială, mitul androginului, trupul ca 

mormînt al sufletului, tema peşterii), pitagoreice (apa din Lethe şterge 

amintirea originii celeste a sufletului, lumea de dincolo se află în stele), 

alchimia privită ca devenire spirituală, renaştere interioară a inițiatului 

întru nemurire; elemente gnostice (corespondența psyche-pneuma, 

dualism spirit-materie, natura divină a spiritului), filosofia orientală 

(spiritul îşi alege trupul în care se va reîncarna), filosofia germană 

(demonul, titanul, geniul neînțeles), trimiteri biblice (vinul roşu, sufletul 

ca o candelă), corespondențele cu furtunosul Wotan, protector al artelor, 

al tainelor şi înțelepciunii, la care se adaugă ornamentația simbolurilor 

culturale, alcătuiesc ansamblul unei inițieri eşuate pe pămînt dar împlinită 

în cer. Feciorul de împărat nu devine ca tatăl său, stăpînul lumii materiale, 

al inteligenței, al cunoaşterii raționale, ci se desăvîrşeşte prin iubire. 

Inspirația poetică, miedul sau „cupa lui Ygg” din mitologia 

nordică, obținută de Odin printr-o viclenie demnă de Hermes, de pe 

lumea cealaltă reprezintă mărturia faptului că prin astrologie, magie, 

ezoterism, simboluri, omul poate ajunge la o cunoaştere mai profundă a 

vieții, a lumii şi a valorilor ei, decît o poate face gîndirea logică, rațională. 

Cîteva decenii mai tîrziu, Lucian Blaga, avînd ca izvor de inspirație tot 

şcoala germană, a expresionismului de aceasta dată, prin Poemele luminii 

aderă la cunoaşterea misterică, ritualică a secretelor lumii, neîncrezător în 

puterea intelectului de a descifra „Vraja nepătrunsului ascuns din 

adîncimi de întuneric”.  

Ceea ce intrigă la această creație aproape „mateină” este taina 

semnificațiilor sacre şi a valorilor „oculte” ale lumii pe care le dezvăluie 

grila simbolurilor aplicată „hermeticului” poem rămas neterminat. 

Dincolo de hermeneutica sacrului şi a simbolurilor propusă aici, poemul 

eminescian se deschide către alte perspective, dintre care cea mai 

seducătoare se profilează a fi adîncirea interpretării gnostice şi a miturilor 

orfice (trupul ca închisoare a sufletului). De asemenea, textul poate fi 

tratat printr-o grilă psihanalitică, rolul inhibitor al tatălui ce vrea să-l lase 

pe fiu urmaşul său indiferent de dorința acestuia sau arhetipul umbrei. Pe 



„SIMBOLUL LUI MERCUR” ÎN POVESTEA MAGULUI CĂLĂTOR ÎN STELE 

149 

de altă parte, un exercițiu mitanalitic în accepțiunea lui Ioan Petru 

Culianu poate aborda motivul călugărului tentat sau motivul înțeleptului 

în diferite creații eminesciene, în cadrul contextului socio-cultural evocat. 

Literatura comparată poate prelungi tema gnozei, a rolului ştiințelor 

oculte în revelarea adevăratei cunoaşteri printr-o paralelă cu Lucian Blaga 

ori cu Mircea Eliade. 

 

BIBLIOGRAFIE 

G. Călinescu, 1976, Opera lui Mihai Eminescu, vol. IV, Editura Minerva, 

Bucureşti. 

Mircea Cărtărescu, 2011, Eminescu. Visul Chimeric, Editura Humanitas, 

Bucureşti. 

Radu Cernătescu, 2010, Literatura luciferică, Editura Cartea 

Românească, Bucureşti. 

Jean Chevalier, 2009, Dicționar de simboluri, Editura Polirom, Iaşi. 

Lucia Cifor, 2006, Principii de hermeneutică literară, Editura 

Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. 

Ioan Petru Culianu, 2006, Gnosticism şi gîndire modernă: Hans Jonas, 

Editura Polirom, Iaşi. 

Mircea Eliade, 1994, Imagini şi simboluri, Editura Humanitas, Bucureşti. 

Mircea Eliade, 1994, Istoria credințelor şi ideilor religioase, vol. 2, 

Editura Universitas, Chişinău. 

Mihai Eminescu, 2000, Poezii, Editura Minerva, Bucureşti. 

Ricarda Huch, 2011, Romantismul german, Editura Humanitas, 

Bucureşti. 

C.G. Jung, 2003, Arhetipurile şi inconştientul colectiv – seria „Opere 

completeˮ (vol. I), Bucureşti, Editura Trei, Bucureşti. 

C. G. Jung, 1994, Puterea sufletului, Editura Anima, Bucureşti.  

Ion Negoițescu, 1995, Poezia lui Eminescu, ediţia a IV-a, Editura Dacia, 

Cluj-Napoca.



 

 

 

 



 

151 

CRISTINA CARMEN MUȘAT 

Anul I, Iaşi 

Hypnos şi revelaţie thanatică în opera lui Mihai Eminescu 

„Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi” 

Mihai Eminescu, Împărat şi proletar  

 

Poet al cuvintelor şi al necuvintelor, al strigătelor şi al tăcerilor, 

Mihai Eminescu reface prin creaţie singura posibilitate de uniune a 

umanului cu divinul: paradisul primordial. În opera poetică, eul 

configurează universul sub forma unui „semicerc”, după expresia lui G. 

Călinescu, ale cărui limite sînt sentimentul morţii şi cel al vieţii. 

Universul eminescian se conturează asemenea unui zbor icaric între 

naştere şi moarte, amintind constant de cosmogonie – creatoarea 

cosmosului din haos, geneză, apocalipsă, reîntoarcerea în neant, în 

repaosul originar al cărui cadru psihic e dominat de somn, de vis, de 

moarte. 

Examinînd atent poziţiile extreme ale gîndirii romantice, de la 

Leopardi la Novalis, sufletul neîmpăcat al romanticului Eminescu speră 

să-şi fi găsit mîntuirea care constă, de fapt, într-un refuz al realului, o 

negare a sa. Dar această mîntuire nu răscumpără viziunea pesimistă care 

îi determină căutarea şi e lipsită de puterea de a conferi vieţii un sens 

demn de a face rătăcirea de umbre acceptabilă, de a provoca fiinţa 

alergînd după iluzii, pe acei „poveri morti affaccendati” de peste ani ai lui 

Pirandello, să fie în stare să mîngîie cu speranţă realitatea frustă a morţii. 

Structural antitetică, dar unitară la nivelul semnificaţiei, opera lui 

Eminescu, în accepţiune călinesciană, „are două limite în care 

pendulează: sentimentul naşterii şi sentimentul morţii. (...) Toată existenţa 

cuprinsă între cele două coordonate are o mişcare somnolentă, şi cînd nu 

aparţine de-a dreptul regimului oniric, ea capătă cel puţin forma tipică a 

visului. Locul visului e somnul, şi e curios a vedea cît de mult a cultivat 

poetul acest început de extincţie a conştiinţei” (Călinescu, 1970: 281). 

Acest început este însă, de fapt, în marile poeme eminesciene, în 

opinia aceluiaşi Ion Negoiţescu, „o altă trezie, mai grea, mai originară, în 

care sufletul îşi recîştigă unanima substanţă” (Negoițescu, 1995: 45). 
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Oare de ce sîntem aruncaţi aici, la întretăierea realului cu irealul 

într-un univers dilematic, unde ne pierdem în somnul etern? Întrebarea 

pare să-l macine pe Eminescu: de ce sîntem aici şi nu acolo? De ce 

tocmai acum şi nu atunci? În acest hic et nunc halucinant în care alegerea 

lucidă a unui kierkegardian „or-or” este mortală. Care este de fapt 

realitatea: cea a luminii, cea pe care o trăim eu, tu, noi sau poate cea a 

tenebrosului, a revelatorului Hypnos? Poate lumea în care sîntem ancoraţi 

nu e decît un vis, iar adevărata realitate e cea de dincolo, cel puţin acest 

adevăr se ascunde, ca şi la romanticii germani, în spatele versurilor 

eminesciene. Moment în care o nouă întrebare se naşte: e oare posibil ca, 

prin poezie, în spaţiul reveriei, să imaginăm viaţa de dincolo? 

Multe din poemele eminesciene se dovedesc vizionare: somnul nu 

e doar anestezic al suferinţei, sau cale de iniţiere în unitatea cosmică 

primordială; gîndirea din vis este, în primul rînd, una care şi-a redobîndit 

libertatea. Rolul revelaţiei thanatice constă tocmai în a apropia omul de 

uriaşa exaltare a spiritului pe care dorim să o credem sete de fiinţare. De 

aceea, poezia eminesciană trece adesea, cu faţa de o paloare marmoreană, 

cu fruntea încununată de flori de mac, cu bucle lungi şi blonde, cu aripi 

de argint ce „sună” în zbor; cornul de aur care trezeşte pădurile, umbra 

suavă a îngerului sau a regelui Somn „beat de a visului lungă magie”, 

feciorul de împărat fără stea din Povestea magului călător în stele care 

era purtat de îngerul Somn în zbor voluptuos spre „stelnicul plai”, 

însumate, acestea reprezintă tot atîtea repere utile sufletului liber  în 

dorinţa lui de a descoperi legile armoniei lumilor astrale. Sentimentul de 

libertate pe care-l dă visul se explică prin capacitatea lui de a sparge 

limitele universului instituit şi de a pătrunde în structurile posibile ale 

lumii, în „règia gîndirii ne-nfiinţate”. 

În accepţia lui majoră, Somnul este, aşadar, calea pe care gîndirea 

din vis îşi regăseşte libertatea şi forţa ei demiurgică, fiinţa redobîndeşte 

starea pierdută de farmec, iar universul redevine feeric şi muzical, 

asemenea lumilor organizate în modelul cosmologic platonician. 

Sensurile secundare ale visului sau visării  ca reverie au fost stabilite şi 

intens dezbătute, în literatura română de specialitate, de Edgar Papu, care, 

în „Ambivalenţa visului la Eminescu” (Eminescu, 1974: 24-33), practică 

necesara disociere semantică între vis şi visare, în descendenţă 

bachelardiană, una care ne-a inspirat şi pe noi în ancorarea observaţiilor 

proprii. Căci tocmai visarea, reveria (uneori autoprovocată) presupune, 
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prin depăşirea condiţiei mundane, prin ieşirea din cronosul implacabil, 

obiectiv şi din toposul euclidian, intrarea fiinţei umane într-o lume 

valorizată subiectiv, dar pe care o putem considera, în gradul cel mai 

înalt, un act ontologic şi, mai mult chiar, gnoseologic propriu. 

Celebrul vers din poemul Odă în metru antic, „Nu credeam să-

nvăţ a muri vreodată” pare să intre, la confluenţa evilor, în consonanţă cu 

gîndirea filozofică, înrîurită metafizic, a lui Maurice Blanchot. Acesta 

susţine, ca un ecou al gîndirii poetice eminesciene şi întru luminarea 

sensurilor ascunse ale liricii poetului nepereche, că „moartea este un 

dincolo pe care noi îl avem de învăţat, recunoscut, întîmpinat, ea nu e 

aşadar numai în momentul morţii, ci în tot timpul, noi sîntem 

contemporanii ei, ea fiind un fel de transcendenţă ce ne scapă în liniile ei 

esenţiale” (Blanchot, 1980). Fiinţe efemere, purtăm povara, ca o piatră 

sisifică, de a privi doar înainte, fără a ne mai uita în urma noastră. Spaţiul 

interior al lumii, weltinnersaum-ul romantic, este locul unde nu mai 

sîntem un singur obiect. Privirea noastră se va întoarce prin moarte în 

interiorul propriei fiinţe, lipsită de o dureroasă conştiinţă, din exterior 

într-un interior tainic.  

În Epigonii, una dintre înfăţişările mitice ale poeziei reprezentate 

prin Alecsandri era aceea de instrument prin care se exprima visul 

cosmosului: „Visul apelor bătrîne/Şi a stîncilor cărunte”, căci lumile 

eminesciene trăiesc cu vocaţia universală a visului: „undele visează 

spume”, pustia Egiptului îşi visează „gîndul de piatră”, Memfisul, Nilul e 

„înecat în vecinici visuri”, Grecia e un „vis al mării calde” şi, în general, 

civilizaţiile din Memento mori se nasc împlinind un vis cosmic şi decad 

trădîndu-l. Dar totul rezidă, apoi, într-o subtilă uniune de fond a 

contrariilor de suprafaţă. Poetica zborului, simbolismul unui descensus ad 

inferos şi ale unui elan celest „katabas” şi „anabas” iniţiatic, iată doar 

cîteva dintre posibilele axe antitetice care se întîlnesc şi concură, 

semantic, la configuraţia expresivă a liricii eminesciene. Astfel, se pot 

distinge patru zone specifice thanatosului: orizontul morţii umane, spaţiul 

celest, spaţiul teluric, respectiv cel orfic. 

Orizontul extincţiei umane este reliefat prin marea trecere „în care 

inelul sorţii, uneşte al-vieţii capăt cu începutul morţii”, o moarte anonimă 

în care secretul spre această trecere este conţinut în imaginea mormîntului 

care alimentează  senzaţiile cadaverice. Eul creator „aude prin frunze 

uscate” propriul sfîrşit ce rezonează ca un ecou „în adîncul mormînt”. 
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Prizonier într-un labirint de unde cale de întoarcere nu mai există, 

speranţa, tăria, încrederea îl însoţesc pe eul trecător în mormînt. E sfîrşitul 

moştenit de toţi muritorii, e prăbuşirea efemeridelor de care atîrnă 

destinul tuturor „O, steauă iubită ce-abia stai printre stele,/Un sfînt ochi 

de aur ce tremuri în nori,/ Ai milă și stinge lungi zilele mele –/Cobori, o 

cobori!” ( Steaua vieții). 

Într-o haină metaforică unică, sugestiv numită „ultimul dor”, 

moartea umană rămîne spaţiul predilect pentru Eminescu. În Estetica, 

criticul Tudor Vianu insista pe caracterul intraductibil, în alte limbi, al 

termenul puternic încărcat de poeticitate dor, cuvînt care vizează plaja 

nuanţelor germanului Wehmüt, ce desemnează durerea profundă în 

absenţa unui lucru or a unei fiinţe iubite, cît şi a cunoscutului Sehnsucht 

ce revelează durerea unei absenţe, unei lipse a ceva drag. Într-un context 

atît de divers în formule ale expresivităţii şi în sugestii de adîncime a 

gîndirii poetice, Eminescu lasă ultimul şi singurul lui dor ca pe un 

testament liric de o frumuseţe memorială. La această relaţie intimă vor 

contribui însă, ca de altfel în întregul univers semantic eminescian, multe 

coordonate de spaţializare macrocosmică. Astfel, vechiul mormînt este 

substituit de apele enigmatice, iar o altă întindere necuprinsă, 

asemănătoare gîndului, şi anume marea va opri destrămarea cronosului 

asupra corpului închis în halele mari de ape şi eternitatea va mîngîia fiinţa 

adormită pentru totdeauna: „Mai am un singur dor:/În liniștea serii/ Să 

mă lăsați să mor/La marginea mării” (Mai am un singur dor). 

Perspectiva asupra spaţiului thanatic este profund internalizată de 

eul liric; angoasa trecerii se realizează sub condeiul eminescian, prin 

cîteva simboluri reprezentative: apa ipostaziată ca o mare îngheţată, 

stelele ce se prăbuşesc, focul ce mistuie totul în jur şi pămîntul, asupritor 

al fiinţei, surprins ca un negru mormînt. Cuprinzînd spaţiul celest şi cel 

teluric într-un unic topos paradisiaco-mefistofelic, cele două nuanţe ale 

morţii vor fi produsul unei imaginaţii întîlnite doar la poeţii solari, la 

pasionaţii luminii, fapt ce demonstrează în ce măsură lirica de idei îi oferă 

lui Eminescu prilejul situării într-un imagistic mistico-celest. De altfel, în 

L‟air et les songes, Gaston Bachelard remarca faptul că „psihismul 

aerian şi poetica aripilor fac parte din reveria activă, extravertită, zborul 

magic, abolirea gravităţii şi relativitatea spaţiului fiind note semnificative 

ale unei transcendenţe (...) ce o dă moartea”.  
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Privită ca un avînt, moartea sparge limitele realului, revelîndu-se 

spiritului vizionar. Tot ceea ce pe pămînt depăşeşte firescul în cer apare 

ca o simbioză perfect naturală: „Un vis ce îşi înmoaie aripa-n 

amar,/Astfel ai trecut de-al lumii hotar” (Mortua est). 

Insesizabilul hotar dintre lumi se face printr-o transcendere a 

fiinţei, fiecare aspect din cer aflîndu-şi un corespondent în teluric: cerul 

îşi va găsi chip într-o cîmpie senină, de un albastru mistuitor, iar florile 

vor intra în trupul stelelor.  

Pentru Eminescu, în lumea de dincolo, universul funcţionează în 

deplină armonie şi chiar descrie o simbioză perfectă cu existenţa mentală 

a omului transportat de reverie, universul este aşa cum ni-l închipuim în 

imaginaţia minţii noastre: arcuri din stele, rîuri din lapte, ţărmuri din 

smirnă, flori care cîntă. De e vis sau e aievea, moartea poate da senzaţia 

plutirii netrucate spre basmul celeilalte lumi: „Părea că printre nouri s-a 

fost deschis o poartă/Prin care trece albă regina nopţii moartă” 

(Melancolie). 

Dar nicio imagine a cerului nu poate prinde viaţă fără regina 

metamorfozată în lună. Aceasta evidenţiază contururile adevărului ultim, 

fiind martoră la trăsături inedite de o reală sensibilitate poetică. Iată de ce 

sufletul iubitei moarte îmbracă, la Eminescu, veşmîntul simbolic al 

aripilor pe schele de nori, desenîndu-şi silueta fantomatică într-un spaţiu 

preţios de aur şi argint.  

„Visele de ascensiune şi cele de coborîre par a fi cele mai 

frecvente printr-o transcendere iniţiatică în vis a spaţiului vieţii şi o 

trecere în spaţiul morţii, situat pe verticala teluric-celest” (Eliade, 1998). 

Spaţiul morţii se lasă, aşadar, învăluit de nostalgia paradisului. Experienţa 

morţii neputînd fi înfăptuită prea curînd, iată-ne obligaţi, mărginiţi la 

propriile vise... rosteşte, printre rînduri, sentenţiala voce a poetului.  

Dintr-o altă perspectivă, cea a unei reverii torturante, în centrul 

căruia stă complexul lui Iona, se întîlneşte în opera eminesciană şi o 

viziune cu încărcătură profund negativă, opresivă. Thanatosul se asociază 

cu imaginea înghiţirii în pămînt a unei fiinţe vii, pornită să întoarcă un 

suflet, imagine ce poartă în ea simbolul orfismului antic şi teama de acel 

Hades apăsător: „Arald pe un cal negru zbura, şi dealuri, vale/În juru-i 

fug ca visuri – prin nouri joacă lună –/La pieptu-i manta neagră în 

falduri şi-o adună,/Movili de frunze-n drumu-i le spulberă de sună,/Iar 

steaua cea polară i-arată a lui cale”(Strigoii). 
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Tabloul dantesc al torturantelor văi infernale apare, în acelaşi 

poem, presărat de imagini înfiorătoare: „Plînsori sfîşietoare, împinse de 

blestem/Se urmăresc prin bolte, se cheamă, fulger, gem,/Şi cresc 

tumultoase în valuri, rînduri, rînduri...”. 

Inutilă este înviere şi dorinţă de iubire! Hybrisul orfic al 

neascultării poruncii încremeneşte făpturile celor doi într-o stare eternă de 

somn şi tăcere. Niciodată infernul nu a dăruit ceva, fără să şi pretindă: 

„Cînd ei soseau alături pe cai încremeniţi,/Cu genele lăsate pe ochi 

păinjeniţi...”. 

Privirea visătoare a tinerilor eroi eminescieni închipuie şi 

dezvăluie, în lume, un spaţiu ascuns, al „farmecului”. Ochii migdalaţi al 

lui Dionisos „înnotau” în orbitele lor cu „acea intensivă voluptate pe care 

o are catifeaua neagră”. În momentul în care gîndirea trează pierde însă 

capacitatea de a visa, cînd se demonizează descoperind răutatea divină, 

spaţiul oniric devine singurul teritoriu posibil al visului şi principala cale 

de reîntoarcere spre armonia din începuturi a lumilor, în care fiinţa se 

integrează prin starea de farmec. Hyperion, steaua interzisă, nu i se poate 

înfăţişa Cătălinei decît în vis. 

Imaginile mitologice ale tărîmului de dincolo sînt recognoscibile 

din miturile greceşti şi latine, sub influenţa epopeii homerice Iliada, 

imagini asemănătoare găsindu-se şi în călătoriile dincolo de normalul 

uman ale lui Orpheu şi Tezeu, în vergilianul periplu al lui Eneas. Într-o 

altă ordine şi fiinţare, eroul va coborî şi va descinde în infern graţie 

crengii de aur, care îl va conduce ca privirea Beatricei prin neguri. Poetul 

va avea doar o liră ce ţine apele şi munţii în loc. Pătrunderea lui va fi, prin 

urmare, una iniţiatică şi la Eminescu ea se va face în întinderea nesfîrşită 

şi rece, marea: „O, mare, mare îngheţată, cum nu sînt/De tine-aproape să 

mă urc în tine;/Tu mi-ai deschide-a tale porţi albastre/Ai răcori durerea-

mi înfocată/Cu iarna ta eternă...” (Odin şi Poetul). 

Indiferent dacă se găseşte în starea de veghe sau de vis, sufletul 

imaginează scenariile propriei morţi. Gîndirea lucidă trece într-o stare de 

dezechilibru necontrolabil, o dată cu apariţia „vameşului vieţii”, somnul 

ce-şi cere tributul. Astfel are loc trecerea către un alt nivel, o rupere din 

ontologic implicînd o direcţie de la un nunc fluens la un nunc stans. 

La Eminescu, moartea prin intermediul visului poate proba fidel 

schema freudiană a complexului somn-vis, cu toate elementele acesteia. 

Gardian al somnului, visul nu-şi îndeplineşte uneori funcţia de cerber, din 
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cauza tensiunii inconştiente. Rolul de apărător al eului va dispărea, 

conform trimiterii explicite din versurile următoare: „Ce vis ciudat avui, 

dar visuri/Sînt ale somnului făpturi:/A nopţii minte le scorneşte,/Le spun 

a nopţii negre guri” (Vis). 

Viziunea infernalo-paradisiacă conturată e un perpetuum spre 

infinit specifică geniului eminescian, întrecînd orice imaginaţie. 

Transcenderea morţii ne dezvăluie o Divină Comedie lirică prin 

profunzimile sale, chiar şi atunci cînd moartea este o nedreaptă părăsire, o 

dezertare lipsită de demnitate din destinul pămîntean. 

Imposibilitatea revenirii pe tărîmul uman cu trupul iubitei din 

Strigoii, acumulată în postura unui Orpheu războinic – Arald, iese 

pregnant în evidenţă mai ales în acele producţii eminesciene cu caracter 

orfic: „Din lyra spartă a mea cîntare/Zboar-amorţită, un glas de vînt/Să 

se oprească tînguitoare/Pe un mormînt” (Lyra spartă). 

Structura spaţiului oniric se recunoaşte în basmele eminesciene, şi 

în special în Făt-Frumos din lacrimă, unde Făt-frumos e prinţul care 

cunoaşte două naşteri divine (prima, din lacrima Fecioarei, a doua, din 

porunca Domnului, care metamorfozează încă o dată izvorul în fiinţă 

umană). Lumile prin care trece pentru a împlini încercările rituale din 

poveste sînt departe de a avea caracterul neutru al spaţiului din basmele 

populare. La Eminescu, lumile de basm poartă caracteristicile spaţiului 

oniric, vidul din vis, nesfîrşitele întinderi ale mării sau ale pustiei sînt şi 

ele străbătute la modul interiorizat de către eroi, în cavalcadele spaimei. 

Să supunem exemplificării palatul din insulă al împăratului vecin, 

tînărul şi melancolicul frate de cruce al lui Făt Frumos. Peisajul se 

constituie din elementele specifice cadrului oniric eminescian: luna, apele 

foarte senine, foarte albastre, prunduite cu nisip auriu, cerul senin, de un 

albastru intens, insula cu pădure de smarald, în centru palatul (care ar 

putea fi, în egală măsură, după regulile efortului imaginativ propriu, o 

biserică, un templu, un altar etc.) de o albeaţă marmoreană, strălucitoare, 

reflectat de apele lacului aşa încît dau impresia unei oglinzi de argint, în 

interiorul sălii – un cromatism ritualizant (aur şi argint) şi, peste tot, o 

mare, o adîncă tăcere (din care se nasc, în visurile propriu-zise, plutiri de 

îngeri diafani şi cîntece joase, monotone, asemănătoare ritualului funebru 

din slujba ortodoxă) (Eminescu, 1981: 289). 

Iată de ce hypnosul în viziunea specifică eminesciană trădează o 

purificare din pendulul ontologic, prin care eul face necesarii paşi 
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cathartici, pregătindu-se pentru pragul ultim şi sondînd, pe calea 

imaginaţiei productive, moartea. În lumina creaţiilor eminesciene pe care 

le-am avut în vedere în interpretarea de faţă, dar şi a exegezelor mai vechi 

sau mai noi, somnul devine expresia unei eliberări din constrîngerile 

lumii materiale şi totodată a faptului că evadarea în lumea fanteziei este 

posibilă, este garantată graţie reveriei personalizate. Acesta îi poate da 

fiinţei umane senzaţia că repaosul final e o lungă visare. 

Antropomorfizarea somnului îmbinat cu moartea, anihilarea răului prin 

hypnos converg spre o îmblînzire a imaginii morţii, care se conturează, în 

esenţă, ca un repaus între două stări de veghe. 
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VALENTINA ILIESCU 

Master I, Braşov 

Etnopsihologia eminesciană 

Conştiinţa folclorică eminesciană 

Eminescu a rămas Eminescu în istoria literaturii române prin vasta 

sa creaţie literară precum şi prin nenumăratele critici care au apărut la 

adresa persoanei lui, dar şi a operei în sine. Cu alte cuvinte, Mihai 

Eminescu există şi datorită criticilor săi. A nu lua în seamă ideile 

detractorilor dar şi ale adulatorilor despre poetul canonic reprezintă, de 

fapt, negarea existenţei lui dar şi a „averii” literare pe care ne-a lăsat-o.  

Gheorghe Drăgan este unul dintre criticii lui Mihai Eminescu care 

încearcă să reconstituie legătura dintre creaţia eminesciană şi influenţele 

folclorice care se reflectă la nivelul capodoperelor poetului, mai exact 

rolul pe care l-au avut izvoarele istorice în conceperea creaţiei literare. 

După o experienţă literară în materie de poezie şi proză scurtă, cu 

volumul de debut Corabia argonauţilor (1972), volumul de poezie Titlul 

la alegere (1981) şi unul de proză scurtă, Ioana din primăvară (1986), 

Drăgan tipăreşte primul volum din Poetică eminesciană în 1989 după 

îndelungi cercetări asupra operei eminesciene. În primul volum intitulat 

Temeiuri folclorice, exegetul îşi propune să definească „miezul şi raţiunea 

de a fi a artei lui Eminescu în spaţiul folcloric românesc”. (Drăgan, 1999: 

15). Pe lîngă acestea trebuie menţionat faptul că înainte de a publica acest 

studiu eminescologic, Drăgan a editat lucrarea lui Petru Caraman, Pămînt 

şi apă. Contribuţie etnologică la studiul simbolicei eminesciene în 1989, 

care are ca obiect de studiu simbolurile cu substrat arhaic prezente în 

opera lui Mihai Eminescu. 

Prin lucrarea de faţă îmi propun să realizez o analiză a criticii lui 

Drăgan în ceea ce priveşte opera lui Mihai Eminescu din punct de vedere 

tradiţionalist. De fapt, teza este o abordare critică a criticii lui Gheorghe 

Drăgan privind „temeiurile folclorice” eminesciene, unde se stabilesc 

conexiuni între universul literaturii populare şi cel al literaturii culte, într-

o concepţie unitară care include: practica folcloristică, contemplativitatea 

eminesciană, fundamentarea psihologică, precursorii romantici, 
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temeiurile metafizice, viziunile ştiinţifice şi filosofice ale gîndirii 

eminesciene, viziunea realistă şi transfigurarea artistică. 

Pe parcursul a opt capitole, Gheorghe Drăgan analizează sursele 

de inspiraţie folclorică ce stau la baza creaţiei eminesciene. Ceea ce face 

criticul este raportarea permanentă la contextul culturii şi al literaturii 

europene a liricii eminesciene. Asocierile nu sînt unele extravagante, 

criticul nu face altceva decît să reliefeze aspecte legate de izvoarele 

etnografice prezente în opera lui Mihai Eminescu. O primă asociere este 

cea legată de romantismul german şi operele literare ale poetului canonic, 

Drăgan afirmînd: „contactul cu romantismul german va fi activat 

impulsul nativ spre cunoaşterea şi asimilarea ideilor dominante ale 

universului moral şi intelectual” (Drăgan, 1999: 16). Nimic ieşit din 

comun prin această afirmaţie deoarece terenul privind influenţele 

germane asupra operei eminesciene a fost tatonat de nenumăraţi critici 

literari încă de la început aşa cum a făcut şi Dumitru Caracostea. 

Caracostea ilustrează geneza poemului Luceafărul prin traducerea fidelă 

a celor două basme culese de Kunisch, Fata  în grădina de aur şi 

Frumoasa fără corp, pe cînd Drăgan doar afirmă că este de inspiraţie 

folclorică fără a face cercetări în această privinţă ca predecesorul său 

amintit mai sus: „Luceafărul, capodopera tipărită în timpul vieţii şi 

socotită emblematic pentru geniul său, are ca punct de plecare basmul 

românesc din culegerea lui R. Kunisch” (Ibidem: 18). Un alt critic 

contemporan, Caius Dobrescu afirmă că Luceafărul este „în mod 

tradiţional, prezentat drept capodopera eminesciană prin definiţie în 

primul rînd pentru că este perceput ca expresia sublimată a spiritului 

românesc. Fazele succesive de stilizare prin care Eminescu trece basmul 

popular Fata în grădina de aur, descoperit în însemnările călătorului 

german Kunisch, pentru a ajunge la Luceafărul, sînt văzute, în general, 

ca treptele unui proces alchimic prin care, din «roca» geniului popular, 

este scos «aurul» unei gnoze, al unei revelaţii despre tainele ultime ale 

cosmosului, marcate de un puternic specific naţional dar cu semnificaţie 

universală.” (Dobrescu, 2004: 89). De fapt, Dobrescu vine cu un 

argument contradictoriu replicilor celorlalţi doi critici citaţi mai sus: „În 

realitate, structura profundă a Luceafărului este la fel de puţin folclorică 

pe cît este cea a poemului Călin – file din poveste. […] În cazul 

Luceafărului, aceleaşi elemente ale basmului, (foarte abstractizate, însă, 

aproape hieratice, lipsite de vreo trimitere evidentă la folclorul românesc), 
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sînt subordonate unei structuri narative care trebuie asimilată, pentru a fi 

înţeleasă, genului «burghez» al nuvelei realiste şi chiar naturaliste” 

(Ibidem). O mare parte a criticii lui Gheorghe Drăgan este o simplă 

reliefare a aspectelor folclorice prezente în arta literară eminesciană după 

nenumărate tratate de etnologie. Drăgan preia idei chiar din Dumitru 

Caracostea, Tudor Vianu, caietele lui Eminescu sau chiar Gilbert Durand 

pentru a susţine dezbaterile pe tema folcloristicii care se regăseşte la 

Eminescu. Cealaltă perspectivă critică este mai relevantă, cu alte cuvinte 

Caius Dobrescu are o viziune mai amplă asupra operei eminesciene, nu 

doar că reliefează anumite aspecte, ci demonstrează fiecare idee 

desprinsă, aşa cum a făcut şi în cazul operei Luceafărul cînd explică de 

ce poemul nu este „folcloric”. 

Drăgan sugerează ideea „sîmburelui preexistent” la poetul 

romantic care a avut la îndemînă natura şi propriul instinct, „unitatea 

preexistentă a poporului nostru, sîmburele originar, concept izvorît dintr-

o analiză strict istorică. […] Eminescu se referă la spaţiul geografic, 

geneză, influenţe externe, la factorul experienţă. […] «Toată istoria unui 

popor – în orice privire – e înmagazinată în prezentul lui şi toate calităţile 

şi defectele lui sînt dezvoltări ale unui şi aceluiaşi germene fundamental, 

ale unui şi aceluiaşi sîmbure»” (Drăgan, 1999: 52) specificată deja în 

notiţele biografice din „Timpul”, fiind doar o precizare legată de raportul 

dintre poet şi spiritul popular şi nu o constatare critică. De fapt este vorba 

de o delimitare a unui univers al rusticului, de tradiţie şi istorie veche care 

este evidenţiat prin intermediul imaginilor (codru, pădure, izvor, fîntînă, 

turme, cumpănă) a sonorităţilor (doină, corn, bucium, fluier, jale), al 

ritmurilor (joc, horă) specifice plaiului mioritic faţă de ceea ce înseamnă 

fantasticul romantic. Ni se precizează că pentru poetul naţional folclorul 

nu este doar un izvor de îmbogăţire a literaturii ci reprezintă şi relaţia cu 

tradiţia, cu concepţia poporului despre marile adevăruri ale existenţei. De 

aici se merge pînă la sentimentul profund care dă esenţă poeziei populare: 

dorul aşa cum dă esenţă şi poeziei eminesciene.  

Gheorghe Drăgan face o trecere în revistă a semnificaţiei dorului 

şi modul în care acesta se reflectă în poezia eminesciană. „Dorul cunoaşte 

în creaţia eminesciană, […] un mare număr de nuanţe stilistice. 

Pasionatul culegător de folclor va fi fost impresionat de posibilităţile de 

variaţie pe tema dorului în doine: dorinţă, nostalgie, iubire, visare, tînjire, 

suferinţă, zbucium, amărăciune, speranţă” (Ibidem: 209) Mai exact, eroul 
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din basm, de exemplu, Făt-Frumos mergea urmărind glasul dorului 

inimii. Dorul este cel care redă o stare specific românească, făcînd parte 

din acele aspecte specifice neamului nostru de a fi. Mihai Eminescu a 

preluat acest cuvînt din lexicul poeziei populare şi l-a transplantat în 

opera sa sub formă de sintagme şi construcţii lexicale diferite, dîndu-i 

semnificaţii privitoare la starea sufletească a individului: „lacrimi de dor”, 

„dor mai adînc”, „dorul voiniciei”, „dorul inimii”. Protagonistul basmului 

eminescian însumează trăsăturile specifice flăcăului român care, în ciuda 

faptului că are sufletul înecat de dor, de doine şi visare, ştie să răzbească 

în lupte, să se descurce.  

Un alt element de inspiraţie folclorică pe care l-a dezbătut de 

Drăgan în studiul său critic legat de „temeiurile folclorice” eminesciene 

este cel al visului, al visului exemplificat în relaţie cu dorul şi iubirea, 

afirmînd „atît «dorul», cît şi «visul» se situează la nivelul cel mai profund 

al vieţii, exprimînd aspiraţia  spre liniştea din paradisul copilăriei sau din 

lumea idealului închipuită la vîrsta primelor impulsuri erotice” (Ibidem: 

214). Pe lîngă cele observate de critic se mai poate adăuga şi funcţia 

gnoseologică a visului care permite intrarea sub incidenţa meditaţiei 

interioare a protagonistului eminescian. În afară de poemele în care este 

prezentată „antiteza” ilustrată de către Drăgan, eu aş adăuga o altă 

explicaţie a visului eminescian astfel că motivul romantic asigură 

evadarea din realitate sau îndeplineşte o funcţie compensatorie. Astfel că 

oniricul romantic şi realismul folcloristic românesc configurează un 

univers artistic cu o savoare unică în opera lui Eminescu.  

Criticul eminescianismului pune un mare accent pe dualismele 

eminesciene, pe simboluri şi condiţionări duale, prezentîndu-le în 

perspectivă simbolică. Antinomiile dezbătute de el sînt: „Arheu – formă”, 

„artă – viaţă”, „geniu – mase”, „creaţie individuală – spiritualitate 

comună”, „vizionarism – realitate”, „patimă – gîndire”. Poetica 

eminesciană este o poetică fundamentală a contrapunctului. Pe lîngă 

latura muzicală pe care o întruneşte în interiorul versului, îndeplineşte şi o 

funcţie psihologică care exprimă consecvent scindarea, coborîrea şi 

înălţarea însoţite de durere pînă la regăsirea esenţei pierdute a purităţii 

dintîi. Poetul romantic se identifică cu Poetul (Hyperion) sfîşiat de durere 

care atinge cele mai înalte cote ale rafinamentului şi ale suferinţei de 

natură cosmică. Drăgan dedică un capitol în cartea sa acestor antiteze 

intitulîndu-l chiar aşa cum afirma poetul însuşi în manuscrise „«Antitezele 
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sînt viaţa»” (Ibidem: 83) şi declară că „o idee obsesivă este a identifica 

«ecuaţiunea», «echilibrul» în cele mai variate domenii: în stat, în 

economie, în dragoste, în propria artă poetică”. De fapt, aceste antinomii 

înfăptuiesc un crez sacru care se referă la începuturile sale ca poet („înger 

şi demon”, „împărat şi proletar”, “epigoni şi sfinte firi vizionare”) 

precum şi contrastele sociale ilustrate în Scrisori. De exemplu, 

Luceafărul este o sinteză a universului eminescian deoarece în poem sînt 

comprimate temele fundamentale eminesciene: natura, iubirea, mitul, 

istoria, omul şi societatea, conştiinţa, poetul şi poezia, precum şi modelul 

poetic prin concepte, legi, principii, simboluri şi categorii sociale, nucleul 

eului poetic, programul estetic, specificul naţional, mesajul filozofic şi 

modelele care au stat la baza creaţiei acestuia. Chiar criticul face această 

specificaţie referitoare la păstrarea viziunii tradiţionaliste unde esenţial 

rămîne dorul ca tensiune perpetuă între termeni opuşi ce susţin unitatea de 

structură a lumii” (Ibidem: 241) 

Antagonismul poetic eminescian are „«o cauzalitate energetică» 

exprimată în «actualizări» şi «potenţializări» succesive, ce exclud 

împăcarea sau armonizarea conforme logicii clasice a identităţii şi 

noncontradicţiei” (Ibidem: 106). Studiul critic vizează „triada” Demiurg – 

Hyperion – Cătălina ca fiind un rezultat al „lipsei” unuia şi a „belşugului” 

celuilalt pentru a exista un echilibru în univers.  

Tot Caius Dobrescu aduce în discuţia opoziţiilor eminesciene 

dintr-o perspectivă a construcţiilor personajelor, cuplul Hyperion – 

Demiurg. În Luceafărul, Demiurgul este un personaj „profund ambiguu” 

(Ibidem: 93), fiind prezentat ca un personaj negativ, „sub forma unei 

psihologii foarte complexe. Pe de-o parte, Demiurgul este asociat […] cu 

simbolurile puterii, fiindcă îi propune lui Hyperion reîntoarcerea la haosul 

primar, distrugerea lumii. […] Se poate spune că Demiurgul îl supune pe 

Hyperion unei ispite, la care cel din urmă rezistă. […] Demiurgul din 

Luceafărul fiind incapabil să schimbe în vreun fel esenţa şi ordinea 

creaţiei, chiar dacă are o mare forţă de distrugere, ceea ce este o indicaţie 

clară că nu este privit ca un creator al Universului.” (Ibidem: 93). Pe lîngă 

această afirmaţie, Drăgan spune că „Hyperion şi Cătălina sînt entităţi 

energetice reprezentînd dinamisme contrarii. […] O «rezolvare» în 

unitate ar anula sistemul, realitatea însăşi a lumii.” (Drăgan, 1999: 107. 

Concluzionînd aceste două păreri critice, opoziţia eminesciană aduce în 

prim plan atît ipostaza feminină cît şi pe cea masculină, distincţia de gen 
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fiind cea care reflectă adevărata ambiguitate a personajului eminescian 

prin contradicţia naturii sale profunde. Perspectiva amîndurora este 

extrinsecă, pe de o parte din punctul de vedere al lui Drăgan la nivel de 

recunoaştere şi identificare a datelor folclorice, etnologice înţelese ca 

surse ale imaginarului eminescian, pe de alta, la Caius Dobrescu este mai 

importanta înţelegerea contextuală mai largă, nu doar mitologico-poetică 

sau estetico-stilistică a obiectului de studiu, ci din perspectiva istoriei 

ideilor şi a sensibilităţii. 

În ceea ce priveşte raportarea romantismului eminescian la 

studiile lui Jung, Drăgan afirma: „Eminescu vedea în viaţa colectivităţii 

etnice o sinteză de conţinuturi inconştiente şi continuu conştiente. Gestul 

politic constructiv al contemporanilor nu se putea dispensa de cunoaşterea 

aprofundată a psihismului inconştient şi a sensului de acţiune dat energiei 

latente din sufletul poporului, aşa cum răzbat în multiplele forme ale 

culturii tradiţionale. Creaţiile geniului dezvăluie procesul subtil prin care 

valorile inconştientului dinamizează complexul psihic individual” 

(Ibidem: 1999: 32). Făcînd apel la ficţiune, poetul redă o lume 

transfigurată prin intermediul visului. Este ilustrat un mit al visului şi al 

sufletului, inconştientul antrenînd toate mecanismele eului poetic 

ajungînd pînă la nivelul transcendenţelor cosmice. Interpretarea miturilor 

dezvăluie semnificaţiile operei, îmbogăţindu-le estetic, poezia fiind, de 

fapt, rod al sintezei conştiinţei a două laturi distincte: exteriorul şi 

inconştientul. Mitul poetic fiind, prin urmare, chiar inconştientul.  

Conform gîndirii eminesciene, „gîndurile şi faptele oamenilor se 

nasc dintr-un sîmbure preexistent, că «ideile dominante» sînt detectabile 

în multiple forme ale spiritualităţii populare” (Drăgan, 1999: 238), 

punctul de plecare al fiecărei opere stă în natură şi instinct. Spiritualitatea 

populară îşi găseşte rădăcinile în primordialitate, care primordialitate 

constă în elementele pe care le găseşte în natură poetul şi în capacitatea 

acestuia de a prelucra artistic materia primă astfel încît să creeze 

capodopere. Tot legată de mitizare şi psihism este viziunea picturală 

eminesciană, care ar putea fi comparată cu cea novalisiană, unde natura 

este privită ca reprezentare prin intermediul cromaticii onirice, comun 

celor doi romantici fiind rolul culorii albastru din alfabetul cromatic. 

Etapa eminesciană a romantismului reprezintă de fapt, aşa cum afirma şi 

Sultana Craia, „lumea himerelor, în ipostaza boreală, în cea a Sudului 
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miraculos şi a mării fabuloase. Visul devine experienţă vitală, halucinaţie, 

viaţă adevărată şi sursa unei mari poezii” (Craia, 2003: 165). 

Mitul personal al lui Eminescu este unul prin excelenţă oniric; în 

cadrul creaţiei eminesciene, prin recurenţa sa, visul apare pretutindeni sub 

numeroase forme: visare, reverie, somn sau lunatism, care împreună 

constituie un topos structurat, adică unul care determină atît viziunea 

poetică şi mitologia personală, cît şi accentuarea unei „psihologii 

creatoare” (Dumitrescu Buşulenga, 1989: 207), la rîndul ei răspunzătoare 

pentru predispoziţia eului poetic spre a visa. 

Visul eminescian are ca diferenţe specifice două căi de 

manifestare: retrospectiv, asociind amintirii şi evocării alte timpuri şi, 

proiectiv, vizînd partea subiectivă a creaţiei literare. La Eminescu, 

visătorul este cel care transcende în instanţă demiurgică, dezvăluind din 

interiorul sinelui imagini obsedante, angoasante, universuri compensative 

sau chiar situaţii extraordinare. Mitologia personală de tip oniric dă 

originalitate textului prin subiectivitatea eului preocupată de sine ca un tot 

unitar dar şi de lumi care dezvăluie, concomitent, atît mecanismele 

interioare cît şi cele ale misterioaselor teritorii. În conformitatea cu 

teoriile lui Drăgan, Derşidan afirmă: „ieşind de sub controlul voinţei, 

visul este expresia unor aspiraţii profunde. Asociat ficţiunii, el 

transfigurează lumea. Mitul visului şi al sufletului, izvoarele 

inconştientului documentează despre mecanismele lăuntrice ale fiinţei şi 

despre transcendenţele cosmice” (Derşidan, 2001: 76-77). 

De multe ori s-a pus problema catalogării lui Eminescu drept 

etnolog sau folclorist deoarece operele sale de succes au la bază un temei 

popular. Denumirea de folclorist este atribuită celor care au studii de 

specialitate în domeniu, iar marele clasic nu este etnolog deoarece s-a 

inspirat din folclor dar doar la nivelul de cunoaştere, ca sursă de 

inspiraţie, creînd opere originale cu substrat etnologic. Aportul principal 

al poetului naţional a fost acela de a compune lucrări originale utilizînd 

sursele de inspiraţie disponibile şi care se pliau pe structura lui artistică.  

Aşa cum am pomenit şi mai sus, folclorul a constituit pentru 

Mihai Eminescu material în laboratorul de creaţie astfel încît sursele 

etnografice pe care le-a avut la îndemînă deveniseră un “ţinut fermecat”. 

În unele creaţii ale poetului s-a speculat faptul că la baza acestora ar sta 

texte din literatura romantică germană, cum ar fi cel al lui Kunisch 

considerat a fi sursă de inspiraţie pentru Luceafărul, cînd, de fapt, basmul 
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Fata în grădina de aur a fost transpus în versuri şi a devenit un poem 

complex şi din punct de vedere filosofic. Poetul a folosit surse de sorginte 

populară şi a lucrat la transpunerea în sfera lirică a basmului în modul său 

specific, aşa cum a făcut şi cu alte basme: Miron şi frumoasa fără corp şi 

Călin Nebunul. În aceste opere se poate observa faptul că poetul a păstrat 

stereotipurile narative populare, topica specifică literaturii populare, 

repetiţii, pronunţie, precum şi regionalisme şi arhaisme.  

Pe lîngă folosirea unor izvoare populare drept surse de inspiraţie, 

Mihai Eminescu a fost şi un adept al culegerii creaţiilor populare atît 

transmise pe cale orală cît şi scrisă, încercînd să reconstituie o mitologie 

autohtonă. Poetul are o pasiune pentru baladele şi basmele populare, 

pentru eposul popular în general, subliniind faptul că basmul are o 

semnificaţie ontologică prin el însuşi. Eminescu nu a făcut altceva decît 

să asigure dăinuire în eternitate folclorului prin înnobilarea poetică a 

basmelor în poeme şi prelucrări artistice originale. Acest studiu abordează 

o problemă de încadrare a clasicului în rîndul specialiştilor în folclor 

deoarece în operele sale s-au găsit izvoare de inspiraţie folclorică. Pe de 

altă parte, aceste opinii ale criticilor sînt o dovadă a cercetării în cadrul 

etnografic prin comparaţia textelor originale cu textele lui Eminescu. De 

fapt, “circumscrierea temeiurilor folclorice ale artei poetice eminesciene, 

a asemănărilor sau chiar a identităţilor la nivelul temelor, motivelor, al 

figurilor şi structurilor sonore nu poate fi operată, prin urmare, fără 

raportarea permanentă la contextul culturii şi al literaturii europene.” 

(ibidem: 16) Poetul, la fel ca ceilalţi clasici, şi-a creat lucrări literare după 

modelele populare, folosite ca sursă de inspiraţie reuşind să îi conserve 

acea parte a originalităţii în literatura universală. 

 

Specificul literaturii eminesciene ilustrat prin ochii lui Gheorghe 

Drăgan constă în faptul că „gîndirea sa (eminesciană) excelează cînd prin 

idei universale (ceea ce presupune o mare capacitate de obiectivare), cînd 

prin accente pătimaşe, determinate de împrejurări accidentale”. (Ibidem: 

237) Exegetul priveşte opera eminesciană dintr-o perspectivă relativistă 

vizînd demersul creator pe filiera folcloristică. Studiul etnopsihologic 

eminescian are ca punct de plecare psihologia poporului român şi într-o 

foarte mică măsură a celui german, susţinînd ideea lui Drăgan cum că 

„«unitatea preexistentă a poporului nostru», sîmburele originar, concept 

izvorît dintr-o analiză strict istorică, ce nu are a face cu esenţa metafizică 
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a ipostazei inexprimate a omului (sau a umanităţii), prezentă în gîndirea 

romanticilor germani din prima generaţie” (Ibidem: 52). 

Prin totalitatea celor menţionate am dorit să evidenţiez aspecte 

relevante ale liricii eminesciene de inspiraţie folclorică prin prisma criticii 

lui Gheorghe Drăgan dar şi a altor exegeţi care au avut drept obiect de 

studiu etnografia lui Mihai Eminescu adică modul şi gradul de apropiere a 

poetului de latura folcloristică dar şi acele particularităţi prin care se 

distinge creaţia cultă a clasicului junimist. Importanţa cunoaşterii şi a 

valorizării tezaurului popular de către Eminescu constă în felul său unic 

de a se raporta la resursele culturale. Deşi nu este foarte clar gradul de 

inspiraţie din izvoarele etnologice, am constat că folclorul a reprezentat 

pentru poet un permanent punct de reper pentru creaţia sa artistică. 

Miturile specifice poporului român sînt evidente în opera 

eminesciană dar cu o amprentă personală. Originalitatea scriiturii lui s-a 

păstrat cu toate inserţiile de formule populare, obiceiuri şi tradiţii, dar a 

sporit caracterul specific al culturii şi limbii române artistice. Acestora li 

se adaugă perspectiva stilistică utilizată, procedeele populare ilustrate dar 

şi modul în care acestea au reuşit să influenţeze lirica eminesciană. 
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ANDREEA MIHAELA STANCU 

Anul II, Bucureşti 

O relectură a miturilor din poezia eminesciană 

Lucrarea de faţă îşi propune să susţină faptul că Eminescu, în 

ciuda surselor de inspiraţie din literatura occidentală pe care le-a avut, a 

dorit să păstreze nealterate, intacte, în operele sale, elementele ce decurg 

din folclorul şi mitologia românească. 

 

Mit şi creativitate în creaţia eminesciană 

Multă vreme s-a pus problema care au fost factorii care l-au 

influenţat pe Eminescu în scrierile sale. Au fost lansate, zeci de teorii în 

această privinţă, majoritatea contradictorii, avînd uneori impresia că nu 

vom cunoaşte niciodată adevărul, pentru că şi dovezile care vin în 

sprijinul acestor mărturii uneori sînt hiperbolizate, alteori făcîndu-se 

comparaţii care nu au nicio relevanţă şi nicio acoperire factică, altele, 

încărcate de mult prea mult subiectivism. Singurele mărturii de care 

putem ţine seama în analiza sferei de influenţă care a gravitat în jurul 

operelor lui Eminescu, sînt cele ale criticilor literari, care au un grad cît 

mai mare de obiectivitate, expresivitate. Vorbim de obiectivitate pentru 

că, aşa cum spunea Tudor Vianu în Studii de estetică (1976), receptarea 

unei opere de artă nu se constituie în toate individualităţile la fel. 

 „În propagarea interesului pentru literatura populară şi în 

culegerea acestui vast material, Eminescu se conducea nu numai de 

considerente naţionale şi estetice, nu numai de îndemnul de a-şi alcătui o 

limbă literară cu elementele viguroase ale poeziei populare din toate 

provinciile române, ci mai găsea un farmec deosebit” (Chendi, 2000: 24). 

În anii şcolarităţii Eminescu este un cititor pasionat de poezii şi 

poveşti populare. Cunoscuţii săi au relatat faptul că citise întreaga 

bibliotecă a profesorului său de limbă română, Aron Pumnul, la rîndul său 

mare iubitor de literatură populară. 

De asemenea, elevul Eminovici avea un mare interes pentru 

istorie, fiind cel mai bun la această disciplină în clasele gimnaziale. Acest 

lucru îl remarcă şi Ilarie Chendi în Eminescu şi vremea sa: „Un alt 
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domeniu prin care Eminescu ajunge prin atingere cu sufletul poporului 

român este studiul istoriei naţionale. El citea cronicile şi documente 

istorice, şi în citirea lor se călăuzea de aceleaşi principii de literatură 

naţională cari se ridică în jurul continuităţii. În genere, istoria  în ochii lui 

era poezia ea însăşi, cea mai înaltă poezie” (Ibidem: 25). 

Poetul este de părere că: „Limba trebuie să aibă un scriitor, limba 

face pe scriitor, precum unealta face pe maiestru” (Rotaru, 1965: 18). 

„Poetul studia limba populară şi peste tot limba populară necontenit, 

poezia populară înainte de toate” (Ibidem: 18). Ştefan Cacovean îşi 

aminteşte că problemele societăţii îl făceau pe Eminescu să izbucnească, 

să se revolte: „Atunci vorbea ca un tribun. Aprins, strîngea pumnul şi 

gesticula: Pentru răzbunarea neamului e sfînt orice mijloc” (Ibidem: 21). 

La 1 aprilie 1869 Eminescu a fondat la Bucureşti cercul literar 

„Orientul”, ce avea ca scop şi obiect de prelegeri „cultura literară prin 

discuţii şi strîngerea basmelor populare şi a documentelor cari interesează 

istoria şi literatura română” (Chendi, 2000: 24). 

Un factor care a influenţat interesul lui Eminescu pentru folclorul 

şi mitologia româneşti este faptul că Eminescu a copilărit în mediu rural 

idilic. Ba mai mult, poetul călătorise îndeajuns de mult încît ajunsese să 

cunoască foarte bine „viaţa poporului” (Ibidem: 22) şi să înţeleagă 

„importanţa studierii limbii populare pentru creaţia artistică” (Ibidem: 

22). „Maturitatea de gîndire a lui Eminescu, aşa cum reiese din aceste 

notaţii din epoca studenţiei, izbeşte numaidecît prin independenţă, 

adîncime şi claritate în înţelegerea importanţei literaturii populare, cel 

mai indicat mijloc şi model neîntrecut pentru perfecţionarea meşteşugului 

artistic” (Ibidem: 33). 

În Eminescu şi poezia populară, Ion Rotaru ilustrează o însemnare 

care demonstrează faptul că frumuseţea versului eminescian a fost 

realizată, poetul plecînd, în mod conştient, de la limba vie şi poezia 

populară: „Farmecul poeziei populare îl găsesc în faptul că ea este 

expresia cea mai scurtă a simţămîntului şi a gîndirii. Lăsînd la o parte tot 

ceea ce e nenatural, ea nu este decît limba simţămîntului, şi pentru ca 

această limbă să fie întotdeauna curată adeseori se renunţă la rimă şi 

căutîndu-se cuvîntul cel mai apropiat nu se impune nici o silă la 

construirea versului” (Rotaru, 1965: 33). 
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În cele ce urmează, expunem o parte a teoriilor care şi-au dorit să 

explice prezenţa anumitor motive, a anumitor teme şi personaje în operele 

eminesciene. 

Una dintre poeziile care au avut unul dintre cele mai mari ecouri 

şi a lansat multe controverse, este, după cum bine ştim, Luceafărul, Ilarie 

Chendi fiind de părere că sursa inspiraţiei acestei poezii ar fi basmul 

Oberon, de Wieland, care ar fi avut un puternic impact asupra poetului 

nostru şi în scrierile Fata-n grădina de aur şi Miron şi frumoasa fără 

corp. Există anumite asemănări, dar acestea sînt destul de puţin relevante: 

în cîntecul al treilea din Oberon, este ilustrată povestea unei fecioare, 

logodnica unui cavaler, zăvorîtă într-un turn de către un uriaş, diferenţa 

decurge din tema iubirii, care în cazul lui Eminescu modifică tot, făcîndu-

l pe Florin să traverseze Valea Disperării, să înfrunte toate obstacolele de 

ordin fizic (precum ar fi intemperiile vremii) şi psihologic (frica, 

descurajarea, dorul de părinţi, de ţară, totul pentru eliberarea fetei), îl face 

pe zmeu să renunţe la nemurire pentru a putea trăi o poveste de dragoste 

alături de aceasta; în cazul lui Huon, însă, lucrurile diferă, eliberarea fetei 

fiind mai degrabă o influenţă a romanelor cavalereşti şi avînd la bază 

tocmai respectarea şi îndeplinirea îndatoririi cavalereşti, aceea de a-i 

ocroti pe cei slabi.  

De asemenea, momentul în care Huon se îndrăgosteşte în plan 

oniric, s-ar asemăna, în opinia lui Chendi, cu momentul în care Florin, din 

Fata-n grădina de aur, se îndrăgosteşte de fiica împăratului în urma 

celor auzite despre aceasta: „Dar de a ei frumseţă fără de seamăn/Auzi 

feciorul de-mpărat Florin,/Norocul lui cu-al ei îi pare geamăn,/De atunci 

un foc îl mistuie în sîn”.  

Tot în opinia lui Chendi, cel mai puternic argument care ar susţine 

influenţa basmului lui Wederland, ar fi acela constituit de puternica 

deziluzie, profunda dezamăgire resimţită de zmeu în momentul în care 

vede că fiica împăratului l-a ales pe Florin, el devenind muritor în zadar. 

Acest moment se aseamănă cu momentul în care bătrînul îşi zăreşte tînăra 

soţie, pe Rozeta, în braţele tînărului.  

Însă, după părerea mea, sînt mai multe discrepanţe în teoria 

susţinută de Chendi. În primul rînd, unul dintre contraargumente ar fi 

acela că în Fata-n grădina de aur sînt elemente specifice folclorului 

popular românesc, elemente ce ţin de structura fixă a basmului tipic 

românesc: personaje supranaturale precum Sfînta Duminică şi Sfînta 
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Miercuri, calul care devine un alter ego al eroului plecat în cucerirea 

dragostei, personaje ajutătoare precum floarea dată de Sfînta Miercuri cu 

scopul de a o arunca în camera fetei şi pasărea, dată de Sfînta Duminică, 

pasărea căreia trebuia să-i dea drumul în momentul în care fata începea să 

plîngă şi, de asemenea, sfaturile pe care le primeşte de la aceste două 

bătrîne. Un alt argument care vine să susţină ipoteza conform căreia 

Eminescu s-ar fi inspirat pentru a scrie aceste opere din folclorul 

românesc şi nu din basmul Oberon, este rivalitatea lui Florin cu un zmeu 

(personaj specific basmelor româneşti – „Zmeul este un personaj fantastic 

al folclorului dar şi al mitologiei româneşti” – Boboescu, 2011: 7) şi 

probele la care sînt supuşi cei doi pretendenţi: Florin se întoarce de două 

ori acasă, înainte de a-şi găsi curajul şi forţa necesară de a continua 

drumul pînă la castelul unde împăratul îşi ţinea ascunsă fata, iar zmeului 

fata îi cere să renunţe la nemurire. De asemenea, sfîrşitul textului Fata-n 

grădina de aur seamănă cu unul reprezentativ pentru un „basm 

românesc” în care binele învinge răul („Caracteristic basmului este faptul 

că eroii nu sînt doar oameni, ci și ființe himerice sau animale. Dacă din 

narațiune lipsesc acești eroi fantastici, nu avem de-a face cu un basm. 

Basmul este o specie a epicii populare care se bazează pe elementul 

fantastic și simbolizează lupta dintre bine și rău, precum și biruința finală 

a binelui” – Ibidem: 4), în care iubirea sinceră trece de toate obstacolele 

(ezitarea zmeului de a renunţa la nemurire pentru fată poate fi interpretată 

ca semnul că dragostea zmeului nu ar fi fost atît de puternică, considerînd 

măreţia de a străluci şi de a se bucura de admiraţie mult mai important 

decît împlinirea pe plan afectiv alături de fiica împăratului, motiv pentru 

care, dacă zmeul ar fi reuşit ca în cele din urmă să cîştige dragostea ei, ar 

fi fost injust şi atipic pentru basmele noastre).  

În Studii eminesciene de D. Caracostea este prezentată părerea lui 

Chendi în legătură cu Fata-n grădina de aur: ,,Povestea ce urmează 

poate fi considerată ca o variantă la Luceafărul; ideea şi acţiunea este 

aceeaşi, versurile precum şi cadrul de poveste, sînt cu desăvîrşire diferite” 

(Caracostea, 1975: 21). 

În memorialul de călătorie intitulat Bukarest und Stambul autorul 

german R. Kunisch culesese două basme din Muntenia, ambele urmînd să 

fie versificate de Eminescu. Este vorba despre Das Mädchen im goldenen 

Garten, devenit ulterior Fata-n grădina de aur şi Die Jungfrau ohne 

Körper, devenit Miron şi frumoasa fără corp. Din punctul nostru de 
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vedere, însă, nu este vorba doar de un proces imitativ, avînd ca sursă de 

inspiraţie basmul Oberon, aşa cum susţinea Chendi. Observăm că sînt 

inserate puternice influenţe populare româneşti: basmele au fost culese 

din cultura tradiţională românească, iar Kunisch era un bun cunoscător 

atît al limbii române „ale cărei elemente mi le însuşisem ca student, cu 

prilejul limbilor romanice surori” (Ibidem: 23), cît şi al mentalităţii 

poporului nostru: „ceea ce mama povesteşte copilului, fata la tors şi 

oamenii în serile de sărbătoare, ceea ce se propagă din generaţie în 

generaţie şi este în fieşte colibă, ne dă mai sigur cheia fiinţei celei mai 

intime a unui popor, decît versurile măiestrite ale acelora ce-şi scot hrana 

din sute de izvoare” (Ibidem: 23), ceea ce după părerea mea constituie o 

dovadă în plus a interesului eminescian pentru tradiţia românească şi 

pentru faptul că cele două basme, Fata-n grădina de aur şi Miron şi 

frumoasa fără corp au ca surse de inspiraţie în primul rînd elemente de 

cultură tradiţională românească. 

Alain Guillermou era de părere că modificarea esenţială făcută de 

Eminescu în basm este deznodămîntul, ajungînd chiar să spună că 

„mesajul spiritual conţinut în poem nu este mesajul esenţial  al operei lui 

Eminescu… (şi că)… alte bucăţi ale poetului (sau) anumite pasteluri ale 

lui Alecsandri, prin calităţile lor formale, merită un elogiu egal” 

(Guillermou, 1977: 361). 

Însă basmul lui Kunisch este mai degrabă unul cult, în opinia lui 

Chendi, în primul rînd prin faptul că zmeul nu este ilustrat ca un personaj 

malefic, aşa cum este în basmele populare româneşti. Nu se pune accent 

pe realizarea lui ca personaj, fiind mai degrabă un demon romantic. Nici 

modul în care zmeul i se adresează fetei de împărat nu este specific 

folclorului românesc: „Eşti cea mai mîndră dintre femei, şi nici un om nu 

e vrednic să-ţi desfacă cingătoarea hainei; eu însă sînt mai puternic decît 

toţi muritorii şi împărăţia mea nu are margini. Urmează-mă şi fii a mea, te 

voi duce dincolo unde e lumină veşnică, mai sus de nori, în vecinătatea 

soarelui” (Ibidem: 165). 

Există, de asemenea, diferenţe şi în cadrul construcţiei narative, 

care în cazul basmului lui Kunisch diferă de cel popular românesc. În 

basmul popular românesc putem observa o construcţie lineară, o 

cronologie a faptelor, acestea fiind dispuse neîntrerupt, fără întoarceri sau 

anumite detaşări de text (ce au rolul de explica), naratorul urmărind 

faptele şi eroii de la început pînă la sfîrşit. În basmul lui Kunisch se pot 
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sesiza anumite divagări: este povestită închiderea fetei în turnul din Valea 

Galbenă, apoi acţiunea este transpusă la curtea feciorului de împărat, firul 

fiind întrerupt pentru că intră în scenă zmeul. 

De asemenea, în basmul lui Kunisch putem observa o descriere ce 

ar aparţine mai degrabă basmului cult: „Noaptea era geroasă, dar el nici 

nu băga de seamă. Deodată zări că se iveşte în depărtare o fecioară 

minunată, în haină de aur, are strălucea de diamante şi de mărgăritare. Şi, 

cu toate că luna lucea viu, totuşi el nu vedea nici urmă de umbră pe 

zăpada albă, şi fecioara trecea copaci fără ca el să poată pricepe cum se 

făcea asta” (Rotaru, 1965: 172). 

Virgil Cuţitaru în Metamorfozele lui Hyperion este de părere că 

„Basmul Fata în grădina de aur din culegerea lui Kunisch i-a servit lui 

Eminescu (dacă în cazul lui mai era nevoie) ca material documentar 

pentru o cunoaştere mai cuprinzătoare şi mai profundă a direcţiilor 

mitologice româneşti pe care, aşa cum reiese din întreaga lui operă, poetul 

le-a urmărit cu pasiune de-a lungul întregii sale vieţi” (Cuţitaru, 1983: 

23). În ceea ce priveşte basmul versificat de Eminescu, acesta se pare că 

nu a păstrat structura basmului izvor, putîndu-se observa o serie de 

modificări importante, ce ţin de chipul şi modul în care acţionează zmeul, 

Eminescu numindu-l „zmău” („Un zmău  o vede, cînd s-a pus să steie”), 

apoi „Copil frumos ca luna nopţii lunge”, fata numindu-l geniu („O, 

geniu mîndru, tu nu eşti de mine”). 

În opinia lui Virgil Cuţitaru, Eminescu renunţă în varianta 

versificată a basmului lui Kunisch „la tot ceea ce, în povestea populară, 

nu corespunde imaginii pe care el însuşi o are despre ceea ce trebuie să 

însemne simbolul necuprinsului în spaţiu şi al veşniciei în timp. În 

viziunea eminesciană, Zmeul apare «înnobilat» mult faţă de prototipul 

folcloric, care, de regulă nu numai în motivele culese de Kunisch, dar şi 

în toate celelalte poveşti populare (cînd există), el întruchipează răul, 

forţa terifiantă, răspîndind în jur superstiţie şi spaimă” (Ibidem: 31). 

De asemenea, Zmeul din varianta lui Eminescu este unul 

umanizat, avînd capacitatea de a simţi tumultul de sentimente specifice 

oamenilor, el simţindu-se trădat atunci cînd fata îl alege pe Florin şi poate 

percepe drama singurătăţii sale. 

În manuscrisul Academiei nr. 2275 bis, f. 56, Eminescu declara în 

ceea ce priveşte originea poemului Luceafărul următoarele: „În 

descrierea unui voiaj în Ţările Române, germanul K. povesteşte legenda 
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«Luceafărului». Aceasta este povestea. Iar înţelesul alegoric ce i-am dat 

este că, dacă geniul nu cunoaşte nici moarte şi numele lui scapă de 

simpla uitare, pe de alta parte, însă, pe pămînt, nu e capabil a ferici pe 

cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc” 

(apud Caracostea, 1975: 23), la care a adăugat apoi: „Mi s-a părut că 

soarta Luceafărului din poveste seamănă mult cu soarta genului pe 

pămînt şi i-am dat acest înţeles alegoric” (Ibidem: 23). 

Interpretari mitologizante ale basmului-izvor 

În lucrarea Despre Luceafărul lui Eminescu, Bogdan-Duică dă un 

sens mitologic basmului Fata-n grădina de aur: „povestea lui Kunisch se 

explică – mitologic – aşa: zmeul sau balaurul (furtuna) voieşte să prindă 

fata mireasă (lumina solară) şi de el o scapă tînărul (zeul tunetului). 

Vîntul, ploaia şi curcubeul, în care se schimbă zmeul, arată că această 

furtună este. Explicaţia-i veche şi eu nu mă îndoiesc că omniscientul 

Eminescu, folclorist pasionat, a cunoscut-o” (Ibidem: 25). Acestuia i se 

adaugă Athanasie Mirienescu, „cel care în toate faptele şi personajele 

basmelor noastre vede „zei păgîni degradaţi la oameni” sau „fenomene 

naturale fizice” şi sfîrşind cu Th. Speranţia, pentru care Mioriţa, de pildă, 

„face parte din cultul Cabirilor si anume din cultul Cabirilor egipteni-

germani” (Ibidem: 25). 

Considerăm că aceasta este o suprainterpretare, pentru că 

Eminescu nu se foloseşte de arta disimilării pentru a ilustra mult iubiţii 

aştri, fenomenele naturale ce au loc în lumea superioară muritorilor. O 

folosire în acest plan ar fi, în opinia mea, o alterare, o neutralizare a 

expresivităţii specific eminesciene, dar şi a puterii aştrilor asupra 

muritorilor. În plus, în toate poeziile, Eminescu ilustrează aştrii, 

zugrăvindu-le strălucirea măreaţă, în mod direct, fără a apela la niciun alt 

joc al deducţiei.  

 

Motivul „om-zeiţă” la Eminescu 

Unul dintre poemele în care apare acest motiv este Miron şi 

frumoasa fără corp. După părerea mea, Frumoasa fără corp ar putea fi 

alter egoul, completarea feminină a Zburătorului, ea nefăcînd decît să 

întreţină şi să sporească focul iubirii fiului de cioban, Miron, aceasta fiind 

în permanenţă în căutare de noi victime, aşa cum era şi Zburătorul lui 

Heliade Rădulescu. După cum putem observa, efectele imposibilităţii 
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împlinirii în plan afectiv resimţită de victima sa, sînt aproape identice cu 

cele resimţite de victimele Zburătorului: „S-adîncit în amintire/Şi-n amor, 

el a murit”. Am putea spune chiar că Eminescu creează conceptul de 

„Zburătoare”.  

Cu toate acestea, se observă că Zburătorul aparţine planului oniric, 

vorbim, în acest sens de două lumi paralele, eterogene, necomplementare, 

între care singura punte de legătură este visul. Acest lucru o face pe 

Florica din Zburătorul lui H. Rădulescu să conştientizeze imposibilitatea 

iubirii. La Eminescu, în schimb, se poate spune că cele două lumi sînt 

complementare, sînt omogene, în aparenţă, tocmai pentru a crea 

îndrăgostitului falsa impresie de complinire, sentimentul de dezamăgire 

fiind şi mai profund cînd realizează că nu a fost decît o iluzie, o falsă 

impresie. Acest lucru vine în sprijinul ideii de frumuseţe ca instrument de 

pedeapsă divină. 

Putem observa la Eminescu o expresie regională, concretizată prin 

repetarea encliticului „l”, în versuri precum: „L-a spălatu-l, pieptănatu-

l,/La botez l-au adus pe micul,/La icoane l-a-nchinatu-l/Un diac citi 

tipicul”, deşi utilizată cu precădere în mediul rural, ajunge să pătrundă în 

mediul împărătesc. 

Din acest punct de vedere Eminescu procedează similar metodei 

fraţilor Grimm, care militau pentru redarea basmelor culese într-o formă 

lingvistică „pură”, într-o limbă a poporului. 

Ion Rotaru afirmă în Eminescu şi poezia populară că „Tehnica 

portretului e cea cunoscută la Eminescu. Vraja basmului, care a dat frîu 

liber imaginaţiei poetului, cuprinde deopotrivă şi contemplatorul operei” 

(Rotaru, 1965: 175): „Trece un mîndru chip de zînă/Cu-arătare 

fermecată/Şi privirea blîndă, lină/Şi pe ea o haină fină,/Ţesătură 

străvezie,/Ca o brumă diamantină,/Ce în creţuri se-mprăştie,/Se lipeşte 

sclipitoare/De duioasa-i arătare/Ce mişcările-i o tradă/Se strevăd a ei 

picioare/Sîni şi umeri de zăpadă”. 

 

Motivul femeie-zeu la Eminescu  

O parte a criticilor a identificat o asemănare între Das Mädchen 

im goldenen Garten al lui Kunisch şi romanul lui Lucius Apuleius, 

Măgarul de aur. Aceasta constă în special în faptul că zmeul capătă o 

formă materială, umană pentru a ajunge la fata de împărat, în forma 

poporană reprezentînd o contaminare cu acest tip, la fel cum şi în cazul 
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romanului lui Apuleius, lui Psyche îi era destinat sa se căsătorească cu un 

monstru. Ea zăreşte la lumina lămpii, în loc de monstru, un tînăr de o 

frumuseţe cutremurătoare, pe Amor, zeul iubirii. În urma nerespectării 

promisiunii de a nu încerca să-l vadă, acesta dispare. Ea va porni în 

căutarea lui şi va fi supusă unor încercări foarte grele pentru a-l putea 

revedea. W. Grimm este unul dintre cei care văd în romanul Măgarul de 

aur şi în variantele sale poporane preamărirea iubirii înalte, platonice, 

diferită de teluric prin cunoaştere.  

Din punctul nostru de vedere, însă, lucrurile stau diferit.  În primul 

rînd, nu se poate vorbi despre o iubire bazată pe sacrificiul de sine între 

zmeu şi fata de împărat, o dovadă în măsură să ateste acest fapt, fiind 

ezitarea de la început a zmeului de a renunţa la nemurire pentru ca fiica 

împăratului să devină soţia sa (se poate deduce că zmeului îi este greu să 

renunţe la nemurire). Vorbim mai degrabă de un geniu, care nu e pregătit 

să renunţe la condiţia sa de nemuritor în favoarea degradării spirituale, 

obţinînd în acest fel o condiţie de muritor pe care ar fi împărţit-o cu 

femeia iubită. Tind să cred că este vorba despre faptul că şi zeii au 

slăbiciuni, la fel ca şi muritorii, că şi ei sînt supuşi greşelilor, putînd lua 

decizii pripite, cum este cazul zmeului care se îndrăgosteşte de fata 

împăratului, plătind, de asemenea, o pedeapsă pentru că s-a îndrăgostit de 

o fiinţă dintr-un alt plan, dintr-o lume paralelă, lăsîndu-se pradă 

sentimentelor şi slăbiciunii provocate de tumultul sentimentelor, lucru 

specific unui muritor, urmînd ca el sa fie sortit decăderii, degradării 

spirituale.  

În ceea ce priveşte Luceafărul, au fost emisă şi teoria conform 

cărora acest poem ar fi luat naştere în urma unui schimb de scrisori între 

Eminescu şi Veronica Micle, scrisori pline de reproşuri. În Studii 

eminesciene (1975) de D. Caracostea este ilustrat un fragment al unei 

scrisori: „Nu poţi zice, Doamnă, că eu am fost cauza la această ciudată 

relaţiune. În orice caz, pînă a nu te cunoaşte puţin numai, simţămîntul 

meu nu era cu mult deosebit de acela dintre Amor şi Psyche. Dumneata 

erai o idee în capul meu, te iubeam cum iubeşte cineva un tablou” (apud 

Caracostea, 1975: 36). 

În opinia lui G. Bogdan-Duică, cuvîntul Hyperion care apare de 

nenumărate ori în poem, ne sileşte a admite că tot basmul greco-roman va 

fi răsărit poetului roman în memorie, luminîndu-i concepţia: şi ca pe 

aceasta tot basmul vechi a influenţat-o” (Ibidem: 37). 



ANDREEA MIHAELA STANCU 

180 

D. Caracostea contraargumentează aceasta ipoteză prin faptul că 

în basmele eline sînt ilustrate poveşti de iubire între fiinţele cereşti, ceea 

ce nu este în concordanţă cu relaţia muritoare-astru, ilustrată în 

Luceafărul. În plus, Caracostea  susţine că folosirea cuvîntului Hyperion 

ţine mai degrabă de licenţa poetică, fiind un „moment stilistic, cerut strict 

de viziunea poeziei” (Ibidem: 38), exprimînd „un apel la conştiinţa lui 

înaltă” (Ibidem: 38), „termenul vine din filosofia gnostică şi însemnează 

intermediar între Dumnezeu şi creaturi, fiinţa sufletească veşnică. E unul 

din cuvintele care arată mai clar procesul plin de idealizare care a 

închegat icoana Luceafărului. Fiind o extindere a cuvîntului grecesc 

«eon», care însemnează timp, cei vechi l-au luat ca bază a etimologiei 

numelui Hyperion: super omnia saecula. De fapt, Hyperion însemnează 

Superior, care pluteşte la înălţimi astrale deasupra noastră” (Ibidem: 38). 

De asemenea, există poveşti, în tradiţiile apocrife, ebraice şi 

creştine în care îngerii cad în ispită şi păcătuiesc alături de fete ale 

oamenilor, ceea ce îl determină pe Byron să facă afirmaţii pe baza 

textului Genezei: „şi se întîmplă că fiii lui Dumnezeu văzură că fiicele 

oamenilor erau frumoase; şi luară dintre ele pe cele alese de ei” (Ibidem: 

40). 

Dragnea vedea în Luceafărul o apariţie îngerească, emfatizînd 

prima impresie a Cătălinei; „O, eşti frumos, cum numa-n vis/Un înger se 

arată...”, pe cînd Tudor Vianu, în lucrarea Poesia lui Eminescu vede 

ilustrarea unui demon. 

Elemente poporane şi modificări culte în basmul izvor 

În opinia lui D. Caracostea, pe lîngă elementele poporane, tipice 

basmului românesc, există şi influenţe culte precum: faptul că zmeul se 

metamorfozează în vînt, „adie pe faţa şi umerii frumoasei fete” şi astfel se 

îndrăgosteşte de ea, ceea ce este un rafinament care trece de sfera gustului 

poporan” (Caracostea, 1975: 46), la fel şi în momentul în care zmeul se 

înfăţişează divinităţii pentru a renunţa la nemurire, ştiindu-se că în 

basmele populare româneşti zmeii sînt creaturi demonice. Caracostea, de 

asemenea este mai mult decît convins de faptul că Fata-n grădina de aur 

a lui Eminescu a fost inspirată de basmul lui Kunisch, pentru că feciorul 

de împărat se îndrăgosteşte de fată datorită lucrurilor pe care le aude 

despre ea, acesta avînd rolul de eliberator, iar în cel de-al doilea plan sînt 
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ilustrate zmeul, îndrăgostit de aceeaşi fată şi dezamăgirea pe care acesta o 

simte la vederea celor doi îndrăgostiţi şi dorinţa acestuia de răzbunare. 

Considerăm însă, că există nişte diferenţe considerabile, ce 

sugerează ideea că pentru Eminescu au avut o valoare mai mare detaliile 

ce ţin de cultura românească: este vorba despre prezenţa personajelor 

mitice Sfînta Miercuri şi Sfînta Duminică, despre prezenţa semnificativă 

a calului, devenit în basme alter egoul stăpînului, despre personajele 

ajutătoare, încercările la care este supus Florin, aşa cum este supus eroul 

fiecărui basm; despre blestemul de la final. Prin acesta se sugerează 

dorinţa de răzbunare a zmeului. Acest blestem ar putea constitui obiectul 

răzbunării, ştiindu-se că blestemele din dragoste au o putere foarte mare. 

Este şi modul prin care Eminescu limitează puterea zmeului, acesta fiind 

singurul lui mijloc de a se răzbuna. El nu are nicio altă putere asupra lor, 

asta spre deosebire de Kunisch, care duce răzbunarea zmeului pînă la 

capăt, acesta ucigînd-o pe fata împăratului. Prin urmare, tind să cred că 

poetul nostru rămîne fidel conceptului de basm românesc, prin faptul că, 

binele învinge răul, Florin rămîne cu fiica împăratului, blestemul zmeului 

fiind şi o cale pentru acesta de a-şi exprima disperarea. Poetul lasă în 

seama cititorului să interpreteze ce turnură ar putea lua lucrurile în urma 

acelui blestem cu care se termină poemul. 

Pe de altă parte, tot în viziunea lui Caracostea, Kunisch este cel 

care l-a determinat pe Eminescu să utilizeze motivul renunţării la 

nemurire pentru iubire, acesta nefiind un element specific basmelor. 

În concluzie, putem observa că Eminescu foloseşte basmele din 

culegerea lui Kunisch ca sursă de inspiraţie, punînd în valoare mitologia 

şi folclorul românesc. Ba mai mult folclorul şi mitologia româneşti devin 

instrumentele de care Eminescu se foloseşte pentru a respecta propria artă 

poetică şi în basmele: Fata-n grădina de aur şi Miron şi frumoasa fără 

corp. Mihai Zamfir vorbea de o dihotomie prezentă în poezia 

românească: filiera cultă provenită din romantismul francez şi filiera 

folcloristă întîlnită în poezia paşoptistă şi romantică românească. Nicolae 

Manolescu a preluat şi el această dihotomie în Istoria critică a literaturii 

române, destingîndu această perspectivă folcloristă şi în cazul poeziilor 

lui Mihai Eminescu. În acest sens am discutat basmele eminesciene pe 

care le-am avut în vedere în demersul nostru, considerînd, aşadar, 

influenţa tematicii şi a motivelor folclorice, nu numai în ceea ce priveşte 

conţinutul, ci răsfrîngîndu-se, de fapt, asupra tuturor nivelurilor textuale.   
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CLAUDIA OAIDA 

Anul II, Timişoara 

 

Printre „oglinzi mişcătoare” 

„În fiece om se-ncearcă spiritul Universului, se opinteşte din nou, 

răsare ca o nouă rază din aceeaşi apă, oarecum un nou asalt spre ceruri. 

Dar rămîne-n drum, drept că în mod foarte deosebit, ici ca rege, colo ca 

cerşetor. […] Asaltul e tinereţa, rămînerea-n drum, decepţiunea, 

recăderea animalului păţit - bătrîneţea şi moartea. Oamenii sînt 

probleme ce şi le pune spiritul universului, vieţile lor - încercări de 

deslegare. Chinul îndelungat, vecinica goană după ceva necunoscut nu 

samănă cu aviditatea de a afla răspunsul unei întrebări curioase? Dar 

mie mi se pare că unde-i un problem e totodată şi deslegarea lui. […] Cei 

mai mulţi oameni însă rămîn întrebări, uneori comice, alteori neroade, 

alteori pline de-nţeles, alteori deşerte” (Archaeus). 

Pornind de la acest citat, ne dăm seama că raportul om – univers 

îmbracă forme diferite, precum diferite sînt perspectivele sale de 

abordare: ontologică, gnoseologică, personală. A afla limita atît de fină 

dintre fiinţa umană corelată cu Dumnezeu, cu întreaga creaţie sau chiar cu 

sine este o încercare de dezlegare a unui mister existent dintotdeauna. 

Acesta ne va pune în faţă viziuni care fuzionează într-un mod 

complementar şi nicidecum perspective disociate. 

În continuare vor fi ilustrate opiniile unor importanți critici 

literari, vizînd micro-cosmosul și macro-cosmosul la Eminescu, precum 

și infinitul mare și mic la Caragiale, într-o abordare care își propune să 

sublinieze afinitățile celor doi într-un mod integrator, prin apropierile și 

diferențierile întîlnite. 

Ioana Em. Petrescu, în capitolul Oglinda de aur, face o observaţie 

interesantă asupra „creaţiei periodice a lumilor”, reliefînd faptul că 

„panorama eminesciană se structurează în primul rînd în jurul unui mit al 

apocalipsei” (Petrescu, 2002: 179). Se conturează astfel viziunea unui 

demers ciclic, „al primenirii cosmosului prin periodica reîntoarcere în 

haos, urmată de o nouă geneză” (Ibidem: 180). 
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În cîteva cuvinte, această teorie ar putea fi explicată prin 

intermediul a trei etape succesive de evoluţie care, în viziunea acesteia, 

încep cu naşterea oricărei civilizaţii dintr-un „element primordial” (apă, 

aer, foc): „Astfel Grecia se naşte din întunecata mare./Poartă-n ceruri a 

ei temple ş-a ei sarcini de ninsoare” (Memento mori). Acest element 

primeşte o anumită formă, prin „efortul modelator al gîndirii”. Mai apoi, 

este absolut necesar ca un „simbol central al gînditorului” să confere o 

identitate civilizaţiei respective ca, în cea de-a treia etapă, înstrăinarea de 

acea identitate primordială să însemne, practic, epuizarea civilizaţiei. Este 

un final necesar, regenerator, din care va lua naştere o altă viaţă, sub o 

altă formă şi un nou mod de fiinţare. 

Nu este prea mult dacă observăm în această transformare ciclică, 

cu funcţie regeneratoare, ceva din rigoarea şi implicaţiile sacre pe care le 

presupune un ritual. O a doua perspectivă a Ioanei Em. Petrescu ne 

conduce tocmai spre un alt nivel, cel al transcendenţei, unde, în procesul 

de creaţie, implicarea divinităţii este văzută ca „urmarea unei porniri 

rebele. […] Viaţa universului e ispăşirea acestui păcat originar, […] a 

greşelii divine prin care viaţa lumilor apărea ca o lungă agonie expiatorie” 

(Ibidem: 191-192). Se recunoaşte o uşoară notă de ironie, în spatele căreia 

se ascunde şi aferenta doză de tragism a destinului uman care nu poate fi 

decît unul scindat în această ecuaţie om – creaţie – Dumnezeu. 

Răscumpărarea păcatului originar este, totuși, imposibilă fără implicarea 

„mîntuitoare” a divinităţii, dar dacă vedem „creaţiunea universului […] 

ca un act determinat de dorinţa, de apetitul divin, care e, în fond, dorinţă 

de autocunoaştere, lumea fiind o proiecţie inteligibilă a divinului, în sine 

ininteligibil” (Ibidem: 191), situaţia capătă şi o valenţă a absurdului. 

În acest amalgam de stări, de trăiri, de viziuni, în această 

permanentă căutare a adevărului istoriei și a naşterii cosmosului nu se 

regăsesc decît „determinări parţiale” care nu mulţumesc îndeajuns spiritul 

uman cuprins de o imensă încordare. De la a recunoaşte imaginea unei 

divinităţi protectoare, indispensabile, pînă la a se considera consubstanţial 

acesteia, adoptînd, la rîndu-i, perspectiva hyperionică „a bătrînului dascăl, 

a geniului ce se mişcă în planul abstract al universalului”, avînd 

„atitudinea ironică a geniului romantic […] fixat în macro-cosmos, sau, 

cum spune el, «în lumea (…) mare» de unde lumea îi apare redusă la 

proporţii ridicole” (Cheie-Pantea, 2002: 28-29), de nivel microscopic, 

este doar un pas. De aceea, la un moment dat, eul ajunge la concluzia că a 
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percepe legile universale ale macrocosmosului este peste măsură: „Şi de-

aceea beau păharul poeziei înfocate./Nu-mi mai chinui cugetarea cu-

ntrebări nedezlegate/Să citesc din cartea lumii semne, ce mai nu le-am 

scris./La nimic reduce moartea cifra vieţii cea obscură –/În zădar o 

măsurăm noi cu-a gîndirilor măsură,/Căci gîndirile-s fantome, cînd viaţa 

este vis” (Memento mori). Poate doar „gestul oglindirii” asociat „fiecărei 

mişcări de regăsire a sinelui” (Petrescu, 2002: 196) mai poate compensa 

această carență. 

Pompiliu Crăciunescu oferă o soluţie conciliatoare în ceea ce 

priveşte destinul individului, divinitatea şi resorturile universului, 

învăluind, în ultimă instanţă, într-o structură sferică şi armonioasă micro-

cosmosul şi macro-cosmosul, arătînd astfel interdependenţa, 

complementaritatea şi importanţa statutului lor în ecuaţia viaţă-moarte: 

„Chiar şi atunci cînd pare să dobîndească reflexe tragice […], destinul 

individului nu este lipsit de resorturile mîntuirii. […] Luna, codrul, marea 

– toate concură la senzaţia paradisiacă a unui individ integrat armonic 

într-un cosmos protector […]. Lentoarea dăinuie ca împăcare a fiinţei cu 

sfîrşitul; marca circularităţii dobîndeşte aici sensul plenitudinii pe care 

coadaptarea viaţă-moarte o secretă perpetuu” (Crăciunescu, 2000: 151-

152). Aşadar, „implozia individului” este, de fapt, o stare de „agonie 

dureros – fermecătoare”, iar universul - spaţiul propice pentru acest 

proces al devenirii, deoarece el este cel care „învăluie proteguitor o fiinţă 

destinată nesfîrşitei regenerări” (Ibidem: 151). 

În aceeaşi paradigmă, a celor două universuri care se manifestă 

într-un mod complementar, totodată ca entităţi separate şi care totuşi, 

simultan, fuzionează, într-o manieră integratoare, pot fi introduse acel 

„este” şi acel „sîntem”, embleme ale infinitului mare şi infinitului mic 

caragialian. Aceste două dimensiuni sînt foarte bine valorificate în 

articolul Cîteva păreri, unde Ion Luca Caragiale ne oferă deschideri spre 

aflarea şi înţelegerea teoriei gnoseologice a bobului de rouă şi a 

conştiinţei-oglindă. 

Marta Petreu oferă o descifrare a „filosofiei lui Caragiale”, 

subliniind faptul că, în viziunea acestuia există, în mod paradoxal, două 

universuri infinite: „unul e universul propriu-zis, infinitul mare; celălalt 

este infinitul mic sau omul dotat cu suflet, cu conştiinţă”. (Petreu, 2003: 

114). Dintre acestea două, „mai mult decît tot universul cel mare ne 

interesează universul cel mic; […] unul este, celălalt sîntem – estele acela 
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e o idee numai, acest sîntem ni-i singura realitate posibilă” (Cîteva 

păreri). 

Caragiale a văzut „estele” ca pe o lume axiomatică, logică, din 

care figura umanului lipseşte, însă doar în măsura în care infinitul cel mic 

dublează infinitul mare. Acesta preia imaginea lui Nicolaus Cusanus cu 

privire la univers: „o sferă cu centrul pretutindeni şi circumferinţa 

nicăieri” (Ibidem: 116), care face astfel ca infinitul mare să fie o structură 

ideală (schopenhaueriană), deşi palpabilă, pe cînd infinitul mic „este 

singurul real, deşi impalpabil”. Cu toate acestea însă, „infinitul palpabil, 

dar ideal, se adînceşte în oglinda sferică şi devine infinitul impalpabil, dar 

real” (Cîteva păreri). Caragiale subliniază faptul că omul are doar o 

reprezentare despre existenţă şi include în acest univers ideal „Frumosul” 

şi „Adevărul” (şi ele componente ale idealităţii), precum şi timpul şi 

spaţiul ca şi coordonate care trimit spre „eternitatea” de care se simţea atît 

de atras şi în care recunoştea, în ultimă instanţă, divinitatea.  

În această ecuaţie, a infinitului mare condus după legi universale, 

unde domină instanţe de factură generală, cosmică, e nevoie de acel 

„sîntem” care este guvernat, pe lîngă atributul care face distincţia speciei 

umane – raţiunea, cunoaşterea –  şi de afectul care se exprimă prin iubire 

şi prietenie. Sufletul omenesc se dovedeşte a fi astfel „singurul real”, prin 

reprezentarea interioară a unor simţăminte pe care doar trăirea individuală 

le poate oferi. Astfel, dacă primul îl generează pe cel de-al doilea, 

„infinitul mic” îl potenţează pe cel dintîi, rezultînd imaginea a două 

planuri opuse, dar care inversate se completează perfect. Afirmaţia Martei 

Petreu întăreşte şi ea această viziune: „Perechea de concepte cu care 

operează Caragiale – real-ideal, suflet real-univers ideal – ne indică faptul 

că idealitatea aceasta misterioasă a lumii e ceva opus realităţii sufletului” 

(Ibidem: 117). 

Această existenţă, completată şi de cel de-al „treilea infinit” adus 

în vedere de către Pompiliu Crăciunescu, infinit văzut ca o lume a 

sensului ce reuşeşte să acopere carenţa pe care diversele „forme de 

suferinţă ale subiectului dislocat de un ce straniu, şi acela lipsit de 

certitudinea existenţei” (Crăciunescu, 2003: 112) le creează, ridică totul la 

o stare din domeniului înalt, transcendental. 

Poate că „infinitul oglindirilor” rezultat în urma „articulării 

infinitului mare cu infinitul mic” (Ibidem: 112) este, făcînd o ușoară 

raportare și la cosmologia barbiană, „poarta prin care se poate trece din 
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lumea contingentului în lumea jocului secund, a esenţelor spirituale” 

(Nicolescu, 1968: 33). Este interesant deci de văzut şi perspectiva 

oglindirii în Cosmologia Jocului Secund a lui Ion Barbu, unde Basarab 

Nicolescu vede Oglinda ca avînd „un rol funcţional de structurare a 

spaţiului spiritual, ce apare ca un al doilea univers” (Ibidem: 35). Acest al 

doilea univers, pe care Matei Călinescu îl vede ca pe un „«mîntuit azur», 

spaţiu profund al oglinzii, în care reflectată, lumea fenomenală există în 

afara timpului şi a devenirii, restituită purităţii ei iniţiale...” (apud 

Nicolescu, 1968: 33) este deci spaţiul primordial, al sensului, unde Omul 

este pus faţă în faţă cu frămîntările şi aspiraţiile lui. Astfel, în continua 

„osmoză a lumii ce se reflectă şi a lumii de dincolo de Oglindă” e acel 

„joc al reflexelor”, care asigură „comuniunea, continuitatea realităţii 

fizice date cu realitatea derivată, a spiritului” (Ibidem: 36). 

Ceea ce am încercat să subliniez prin acest demers este tocmai 

comuniunea a două entități distincte, aparent ireconciliabile, dar care 

formează o lume a sensului, unde limitele interioare și cele din exterior 

sînt șterse, lăsînd să transpară spiritul uman atît ca o problemă a 

universului, cît și ca cea mai frumoasă dintre soluții. Dacă Eminescu 

prefigurează ideea omului – întrebare a universului, așa cum se poate 

observa în citatul din Archaeus, utilizat în deschiderea lucrării, Caragiale 

oferă ca răspuns imaginea bobului de rouă, adică a sufletului care are 

profunda conștiință interioară și pe cea a nemărginirii: 

„Un spirit paradoxal ar putea îndrăzni să spună că sînt două lumi 

întregi, două universuri. O picătură de rouă limpede ce cade din înălțimile 

senine, în drumul ei către pămîntul din care a fost sorbită-n sus, reflectă 

din pereți-i tot văzduhul larg. Ceea ce, de la pereții acestei infime sfere 

reflectoare, este fără margini în afară, se adîncește-n năuntrul ei, 

afundîndu-se iarăși fără margini. Acolo, în strîmtul fund, ca și afară-n 

larg, sînt iarăși toți sorii, toți luceferii, toate stelele și calea robilor. De la 

pereții ei în afară, o nemărginită lume, – o altă nemărginită lume înăuntru; 

margine nu e în afară și oriîncotro; asemenea în năuntru, d-a-ndăratele și 

oriîncotro, margine nu e.  

Așa e și sufletul omenesc, ca bobul de rouă: o infimă oglindă 

sferică cu conștiința absurdei adîncimi – în afară-i și–nainte-i, oriîncotro, 

infinitul mare; în năuntru și d-a-ndăratele, infinitul mic. […] Cîți stropi de 

rouă între cer și pămînt, atîtea oglinzi mișcătoare și atîtea ceruri; 

asemenea, cîți oameni, atîtea suflete și tot atîtea lumi” (Cîteva păreri). 
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COSMIN ACATRINEI 

Anul I, Bucureşti 

Numărul 265/1998 din „Dilema” – (provocări ale receptării 

critice) 

„Eminescu, astăzi? E o întrebare!” (Bădescu, 1999: 16). Astfel 

debutează articolul lui Nicolae Manolescu din celebrul număr din Dilema, 

revistă bucureşteană care propune în fiecare număr o temă a săptămînii, 

dezbătută de un redactor cu funcţia de „cap limpede” (Bădescu, 1999: 9) 

şi un anumit număr de colaboratori. Numărul 265 al revistei, apărut în 

anul 1998, l-a avut ca temă centrală pe Eminescu şi a fost dezbătută cu 

precădere atît demitizarea cît şi actualitatea sa la finalul primului deceniu 

după revoluţia din '89. 

În cartea sa, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Lucian Boia 

sintetizează într-un scurt capitol întreaga „dilemă” a mitului eminescian, 

oferind cîteva detalii importante pentru înţelegerea polemicii iscate în 

urma articolelor ce au creat indignare şi dispreţ. Mitul eminescian este, în 

viziunea lui Boia, unul cu o încărcătură emoţională extraordinară, 

depăşind din acest punct de vedere toate celelalte mituri autohtone.  

Reacţia ce a urmat apariţiei numărului din „Dilema” este în opinia 

lui Boia datorată ideologiei lui Eminescu şi nu combaterii poeziei sale. 

Extremele care apar în cele două tabere trec de la judecata dură adusă lui 

Eminescu atît din punct de vedere fizic cît şi intelectual către 

încăpăţînarea indignată a unor „reacţionari” ce nu acceptă să îl coboare 

nici un milimetru pe Eminescu din Olimpul în care acesta tronează 

„nemuritor şi rece”.  

Eminescu este privit de Boia din două perspective principale: cea 

de poet şi cea de ideolog. El afirmă că principala problemă a celor 

revoltaţi împotriva autorilor „defăimători” şi „detractori” este acuza adusă 

ideologiei eminesciene, „autohtonistă şi xenofobă” (Boia, 2006: 20), 

mascată de atitudinea defensivă adusă în sprijinul poeziei „poetului 

naţional”. Naţionaliştii au preluat politica extremistă dusă de Eminescu la 

sfîrşitul secolului XIX şi aplicată un secol mai tîrziu contextului socio-

politic al anilor '90, profitînd de libertatea de opinie explozivă după anii 

de represiune şi cenzură ai sistemului comunist. 
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Din punct de vedere poetic, Eminescu este şi va rămîne 

incontestabil un „nume mare în istoria literaturii române” însă Boia 

recunoaşte cu o nuanţă de nostalgie că în momentul cînd îndrăgostiţii nu 

îşi vor mai şopti poezii de dragoste din repertoriul eminescian, într-un 

peisaj idilic, sub clar de lună, atunci „despărţirea” de Eminescu se va face 

într-un mod natural. Acesta rămîne un poet de secol XIX, aparţinînd unui 

romantism tîrziu, neputîndu-se încadra în actualitatea unui prezent ce se 

dezvoltă cu o rapiditate extraordinară şi care nu mai ţine cont de nostalgia 

unui poet, aducîndu-i un omagiu cat se poate de reprezentativ, 

claustrîndu-l într-o „bancnotă de o mie de lei”. 

Cezar Paul-Bădescu susține în Argumentul (Bădescu, 1999: 14) 

său că modul prin care este impus Eminescu pe plan național elevilor în 

școli îi va îndrepta pe aceștia către o direcție disprețuitoare la adresa 

poetului. El dă exemplu cazul propriu prin care își argumentează opinia 

privitoare la opera poetului, ce nu l-a impresionat niciodată ci chiar i s-a 

părut „lipsită de substanță”. Poziția lui Eminescu, ce „trona” deasupra 

tuturor celorlalți, îl transformă pe acesta dintr-un poet excepțional în 

obiectul unui „monstruos cult al personalității”. Atribuindu-se sintagme 

care vor avea în febra redactării sau rostirii lor un efect hiperbolizator de 

moment şi care mai tîrziu vor deveni clișee toate acestea vor pune un voal 

măiestru confecționat dar care va acoperi adevărata fața a poetului 

Eminescu.  

Nicolae Manolescu intervine în celebrul număr cu un articol 

tranșant și obiectiv. Actualitatea poetului este pusă în discuție utilizînd 

cîțiva parametri ce reprezintă modalitatea de a verifica dacă Eminescu 

mai este în contemporaneitate un poet citit benevol, cu aceeași ardoare ca 

la începutul secolului XX sau pur și simplu valoarea poeziei sale îl 

menține într-un stadiu ce nu poate fi combătut din respect. Propunerile 

sale sînt recitirea operei sale și întocmirea unor studii critice și a unor 

ediții Eminescu scrise într-un stil adecvat epocii în care trăim. Ideea 

tăioasă a articolului său, pe care și-o asumă, este aceea că pentru a-l 

cunoaște cu adevărat pe Eminescu trebuie să ne despărțim de el și de 

epoca în care a trăit dar nu şi de opera lui și să nu-l mai percepem ca și 

cum timpul nu s-ar fi scurs deloc. 

Poetul este de asemenea supus unei riguroase probe istorice în 

articolul lui Ion Bogdan Lefter, ce ne prezintă traseul lui Eminescu după 

moartea sa. Imaginea poetului propusă de domnul Lefter este 
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cameleonică, adaptîndu-se contextului socio-politic al fiecărei perioade 

importante din ultimul secol. Apogeul din perioada totalitară este descris 

de Mircea Cărtărescu în cartea sa, Postmodernismul românesc: „mitul 

eminescian, constituit treptat, la proporții rezonabile, mult înainte de 

instaurarea național-comunismului, capătă în epoca lui Ceaușescu 

dimensiuni la fel de grotești ca și cultul dictatorului însuși”. Acesta capătă 

competențe universale, devine imposibil de atins de nicio critică cu 

caracter constructiv, reducînd astfel din adevărata sa valoare literară și 

transformîndu-l într-un obiect de cult grotesc asemănător celui al figurii 

dictatoriale. 

Răzvan Rădulescu îl prezintă pe Eminescu din perspective ce îi 

vor aduce mai tîrziu cele mai multe reacții pentru nonșalanța de care dă 

dovadă. El îi critică pe cei ce-l elogiază pană la limitele mediocrității și îl 

situează pe un soclu atît de înalt încît ajunge să reprezinte un Mesia 

cultural căruia i se închină ca în fața unui idol din perioada de persecuție 

creștină. Sinceritatea debordantă cu care recunoaşte că atît poezia cît şi 

proza lui Eminescu îl „lasă rece” (Bădescu, 1999:24) şi simplitatea cu 

care îl coboară pe Eminescu la nivel terestru îl aseamănă pe Rădulescu cu 

un Cocoşilă a lui Preda care îl cobora pe Dumnezeu în sat şi îl înjura „cu 

o anumită filozofie”. 

Șerban Foarță, Pavel Gheo Radu și Zigu Ornea aduc în discuție 

stereotipiile și clișeele pe care le lasă „moștenire” Eminescu. Nevoia de a 

avea un „poet național”, nefericita sintagmă creată de un „gazetar obscur 

al timpului” (Bădescu, 1999: 42) ce nu se regăsește în niciuna din 

culturile occidental-europene, vine din nevoia de a ne impune pe plan 

internațional cu un om ce întrunește toate calitățile românului: deştept, 

sărac și patriot. Poezia sa emblematică este pusă în plan secund, primînd 

doar spiritul său ideologic ce dovedește din plin dezarmantul său spirit 

național ce luptă împotriva străinilor, tangențial cu xenofobia. 

Precum sugerează şi numele articolului său, Fapte, scriitorul 

Mircea Cărtărescu prezintă dintr-un punct de vedere situat în afara 

paradigmei encomiastice caracteristici fizice ale poetului şi mai ales 

detalii mai puţin cunoscute din viaţa sa particulară, toate bazate pe notele 

de subsol, pe care Cărtărescu le foloseşte într-un mod extrem de 

conştiincios, aproape didactic. Articolul său nu aduce nimic jignitor la 

adresa lui Eminescu, însă îi creează un portret colocvial, introducîndu-ne 

într-o atmosferă de secol XIX care ne pun efectiv la masă cu poetul şi 
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spre final ne plasează la căpătîiul său, lîngă patul de moarte. Imaginea de 

final e tulburătoare, expunînd cu detalii de medic legist starea poetului, 

descriindu-l ca un „om al durerii”. Creierul său, metaforă a întregii sale 

creaţii, a fost uitat la soare şi a fost aruncat în „lada cu rămăşite, frunze şi 

ingrediente”. Pe scurt, un portret verosimil al lui Eminescu care ne relevă 

angoasa acestuia din ultimul cadran al vieții sale. 

Spirit ludic, T. O. Bobe prezintă cu detalii picante condiţia actuală 

de martir a unui Eminescu despuiat de hainele sale de poet şi aruncat în 

groapa cu lei a vieţii culturale urbane. Sanctificarea sa este cea care îl 

schimba din poet în jucărie a vieţii publice, într-un obiect al unui cult al 

personalităţii, într-un Mîntuitor ce acţionează ca un fermoar între Vechiul 

şi Noul Testament Literar. 

Cristian Preda aderă la condamnarea sintagmei  lui Noica ce îl 

caracterizează pe Eminescu drept „un om deplin al culturii româneşti” 

(Bădescu, 1999: 47). După cum afirmă și Alexandru Paleologu, nu poate 

exista un asemenea om ce se presupune că ar avea cunoștințe în toate 

domeniile. Într-adevăr Eminescu avea noțiuni dintre cele mai diverse însă 

acestea nu se cumulau într-o cultura deplină. Excelenţa cuiva într-un 

anumit domeniu, pare să spună Paleologu, nu conferă aptitudini 

asemănătoare în alte domenii. Ignorarea acestui aspect reprezintă sursa 

principala a mitului eminescian. Paleologu nu contestă instruirea lui 

Eminescu pe care îl caracterizează drept „un om foarte cultivat”. Cristian 

Preda dezvoltă la rîndul lui două observaţii pe care le face la adresa 

poetului: una din punct de vedere cultural ce presupune absurditatea 

afirmaţiei lui Noica şi cealaltă din punct de vedere politic, blamîndu-i pe 

cei ce îl iau pe Eminescu drept stindard şi afirmînd că-şi datorează cultura 

politică poeziei sale. Discursul elegant al lui Alexandru Paleologu este 

vocea experienţei şi a celui care recunoaşte meritele incontestabile ale 

poetului şi nu cele idolatrizate, vehiculate de naţionalişti. 

Articolele apărute ulterior publicării numărului 265 şi strînse în 

antologia lui Cezar Paul-Bădescu colecţionate în capitolul Reacţii sînt 

scrise într-un stil intenţionat acid, ironic fiecare autor folosind drept 

pavăză cultul foarte ramificat dedicat lui Eminescu. Curioşi, intrigaţi, unii 

chiar extrem de indignaţi, „reacţionarii” se întrec în a-i desfiinţa prin 

intermediul cuvintelor aflate într-un interval ce variază de la aluzii şi 

ironii fine la jigniri grosolane pe toţi cei ce au avut extraordinarul curaj şi 

au colaborat la crearea unui număr de excepţie în primăvara anului 1998. 
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Acesta a fost menit să aducă un aer de prospeţime după o perioadă în care 

steagul inscripţionat cu Eminescu a servit drept model ideologic şi a fost 

folosit inclusiv în justificarea luptei de clasă promovate de comunişti. 

Constantin Barbu aprinde flacăra olimpică de răzvrătire contra 

„detractorilor” şi îi supune pe aceştia unui ritual de exorcizare culturală, 

plasînd pe alocuri înţepături la adresa celor mai puţin cunoscuţi pe care îi 

cataloghează drept nevrednici de a-şi spune opinia vis-à-vis de modelul 

eminescian. Celor ce au un cuvînt greu de spus în mediile culturale 

româneşti, precum Nicolae Manolescu sau Andrei Pleşu, le argumentează 

pe un ton respectuos şi cu o urmă de ironie părerile despre despărţirea de 

Eminescu, pe care trebuie să îl cunoşti, să îl stimezi şi să îl iubeşti pentru 

a ajunge la apogeul despărţirii. Mergînd pe principiul lui Blaga, cunoscut 

din Eu nu distrug corola de minuni a lumii, Barbu afirmă că universul 

eminescian trebuie traversat fără a-l distruge, fără sa îl întinezi cu opinii 

deşănţate şi trebuie privit ca pe o lumină revelatorie pe care suflarea 

noastră profană o poate stinge. 

Atacurile împotriva grupului „Dilema” continuă într-un mod ceva 

mai permisiv în articolele lui Sorin Şerb şi a lui C. Stănescu care 

consideră atacul împotriva „poetului naţional” un exces de zel menit să 

atragă atenţia asupra actualităţii acestuia, cît şi asupra stereotipiilor 

deplasate şi exceselor critice inventate în secolul XX. Evident, 

genialitatea poetului este readusă în prim-plan, prin modelul 

manuscriselor de o valoare incontestabilă pe care doar Perpessicius şi 

Petru Creţia au avut onoarea să le editeze. Stănescu susţine ideea lui 

Preda, şi afirmă că Eminescu a fost „confiscat” de fiecare curent politic 

existent în ultimul secol şi folosit drept „colaborator post-mortem” la 

ideologia comunistă în apogeul ridicolului regim ceauşist. Apare 

sintagma de „poliţişti” ai marelui poet, ce vor cu tot dinadinsul să 

formeze o coaliţie didactică împotriva tinerilor „eretici” ce judecă statuile 

reprezentative ale lui Eminescu dar care prin „scandalosul” lor protest pot 

crea un nou început. 

Primul discurs ce taie în carne vie, este cel al lui Leonida Lari, 

care cu un debit demagogic, desprins parcă din replicile personajelor lui 

Caragiale, îi pune la zid pe toţi cei ce au îndrăznit să ridice privirea din 

pămînt, şi cu rafale bine ţintite le reproşează tuturor atacul politic iniţiat 

de Cezar Paul Bădescu şi colaboratorii săi. Lari condamnă categoric 

argumentele celor din grupul „Dilema” şi prin caracterizări mai mult sau 
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mai puţin estetice îi aruncă în cuptorul cu „smintiţi şi cu mişei”. Textul 

său rostit în Camera Deputaţilor în martie 1998, redă discursul clasic al 

politicianului „plat” care foloseşte ca ultimă resursă de argumentare, 

jignirile şi acuzele îmbrăcate în clişee menite să aplice o corecţie 

„detractorilor” care nu sînt nici la „călcîiul” lui Eminescu. 

Într-un mod consecvent, reacţiile la adresa articolelor scrise în 

numărul 265 se pot împărţi în cele care au un scop constructiv în negarea 

afirmaţiilor în mod evident exagerate sau fără argumente ale autorilor 

acestor articole şi pe alocuri chiar recunoaşterea unor  idei referitoare la 

cultul eminescian ce s-a creat în jurul poetului şi care îl sugrumă şi cele 

care au un scop distructiv. Cele din urmă au pus tunurile pe cei 

participanţi la acest număr din „Dilema” şi le-au reproşat cu toată 

convingerea că practică un anti-eminescianism gratuit, caracteristic unor 

avangardişti care vor să dărîme cu orice preţ statuile marilor nume 

literare.  

Sub tunurile acestor „reacţionari” precum Alex. Ştefănescu, 

Valentin Borda sau Eugen Simion cad victime cel mai des cei ce au avut 

păreri hazardate în articolele scrise în „Dilema”, precum Răzvan 

Rădulescu care este ţintit pentru afirmaţia nonşalantă despre modul în 

care poezia lui Eminescu îl lasă rece sau Cristian Preda care îşi expune 

părerea despre Eminescu – „omul politic” într-un mod nejustificat în 

opinia celor ce îl contestă. 

Nicolae Manolescu este criticat cu respectul cuvenit de cei ce au 

un cuvînt de spus împotriva propunerii sale de despărţire de Eminescu. 

Este blamat, cel mai bine putîndu-se observa acest lucru în articolul lui 

George Alboiu, Iar veniră detractorii? (2), pentru faptul că a preluat 

cîteva idei şi concepte filosofice din Nietzsche ce propun despărţirea 

discipolului de maestru pentru a nu trăi toată viaţa în umbra acestuia şi le-

a inserat în articolul său aplicate pe cazul poetului Eminescu şi a 

cititorilor săi. 

Criticii şi scriitorii indignaţi se întrec în a aduce afirmaţii cît mai 

logice sau după caz, cît mai patriotice pentru a pune umărul la apărarea 

„poetului naţional” însă o scrisoare pe care Marius Chivu o trimite 

redacţiei „Dilema” pare să aducă puţină lumină în acest caz atît de aprig 

dezbătut. Expunîndu-şi viziunea lui, de tînăr de 19 ani, acesta clarifică în 

simplitatea sa în linii mari acest caz cu o afirmaţie devastatoare: „Eu nu-l 

pot iubi pe Eminescu!”.(Bădescu, 1999: 249). Această mărturisire vine în 
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urma reacţiilor pe care le-au avut contestatarii numărului „Dilema” 

combinate cu experienţa sa şi a oricărui elev de şcoala generală sau liceu 

pentru care Eminescu este un adevărat chin deoarece presiunea pusă de 

acest nume este imensă. Rigoarea şcolii româneşti îl impune pe Eminescu 

într-un mod în care elevul este forţat sa înghită un dumicat mult prea 

mare pentru cunoştinţele sale şi eventual să îi şi placă. 

Toţi cei s-au grăbit să îi pună la zid pe cei ce au participat la 

numărul 265/1998, nu au realizat adevăratul scop al demersului acestora. 

Adevăratul obiectiv este o nevoie impetuoasă de a se revizui canonul 

literar din temelii, nu de a-l devalorifica pe Eminescu, ci de a-l scoate 

dintr-un tipar clişeizat de un limbaj de lemn pentru a-l putea percepe la 

adevărata sa valoare poetică. Nimeni nu-i contestă genialitatea lui 

Eminescu, nimeni (cu mici excepţii, desigur, menite doar sa atragă atenţia 

prin fraze şocante) nu îl consideră pe Eminescu un poet mediocru. Totuşi 

absolut oricine are dreptul la o opinie şi are libertatea de a afirma ce 

doreşte, atît timp cît acea opinie este una personală şi subiectivă. Dacă 

evenimentele din '89 au adus această sete de exprimare liberă, după atît de 

mulţi ani de secetă totalitară, iată că mulţi profită de această oportunitate 

pentru a mărturisi ceea ce gîndesc cu adevărat. 

După cum menţionează şi Mircea Cărtărescu într-un articol 

ulterior celui scris la „Dilema”, niciun autor nu s-a putut face plăcut de 

toată lumea. Toţi artiştii, indiferent de numele lor, au avut într-o anumită 

perioadă contestatari, ceea ce nu le-a scăzut din valoare ci dimpotrivă. Nu 

poate toată lumea să iubească cu ardoare poezia lui Eminescu, din simplul 

motiv că este etichetat drept „poetul nepereche”, şi nu neapărat dintr-o 

„infirmitate” intelectuală ci pur şi simplu dintr-o lipsă de sensibilitate sau 

o personalitate realistă. Este acelaşi motiv pentru care unora nu le place 

un anumit film, oricît de celebru şi premiat are fi, sau o carte sau un 

preparat gastronomic. Deşi tind să cad în plasa stereotipiilor şi a 

limbajului de lemn pe care le etichetez negativ în acest proiect, ţin să 

afirm că omul e născut o fiinţă liberă, înzestrat cu o raţiune care îl ajută să 

discearnă între ce îi place şi ce nu. Dacă acesta hotărăşte, precum Răzvan 

Rădulescu, ca opera eminesciană nu îl încîntă cu nimic, atunci este 

dreptul său incontestabil şi reprezintă, cel puţin din punctul meu de 

vedere, o dovadă de onestitate. E foarte uşor să sari în apărarea unui poet 

de talia lui Eminescu, chiar dacă singurele poezii care îţi răsar în minte 

sînt Ce te legeni, Luceafărul sau Somnoroase păsărele. Ipocrizia cu care 
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sar unii în apărarea poetului neamului românesc mi se pare mai 

damnabilă decît sinceritatea de a afirma că Eminescu nu îţi inspiră 

personal, nimic deosebit. Soclul eminescian este cel important, ce 

contează poezia sa? Cu toţii ştim genialitatea poetului, muzicalitatea 

versurilor sale, profunzimea ideilor sale şi sistemul filosofic bine închegat 

pe care îl integrează în opera sa, deci criticile aduse împotriva operei sale 

sînt percepute drept adevărate blasfemii literare. 

Colegii mei de generaţie au avut în acest semestru o reacţie 

aprobatoare în urma citirii intrigantului număr 265 din „Dilema” deoarece 

la rîndul lor nu au fost scutiţi de clişeizarea lui Eminescu, cel predat în 

şcoala generală şi liceu. Cu toţii am avut acel sentiment de constrîngere în 

momentul în care ne-am gîndit, în cazul în care ne-ar fi picat un subiect 

cu tema Eminescu la bacalaureat, despre ce am putea scrie în faimoasa 

introducere de care eram absolut terifiaţi să nu scriem ceva banal ci ceva 

cît mai original şi mai laudativ cu putinţă.  

Din fericire, deşi avem o minte necoaptă, noi, noua generaţie de 

oameni de litere încercăm pe cît posibil să ieşim din cutia în care am trăit 

timp de o şcoală şi un liceu şi să gîndim în afara ei. Mircea Cărtărescu, pe 

care am avut deosebita onoare de a-l avea profesor încă din anul I, ni l-a 

prezentat întocmai ca în articolul său Fapte, pe omul Mihai Eminescu 

înainte de poetul Mihai Eminescu. Maniera sa pasionantă cu care ni s-a 

adresat pe tema vieţii lui Eminescu şi apoi a poeziei sale denotă admiraţia 

sa pentru poetul romantic şi încercarea sa de a ni-l prezenta într-un mod 

cat mai realist cu putinţă, evadînd din acea capcană a misticizării poetului 

dusă pînă la limite extreme. 

Voi conchide cu un paralelism între două voci ce se unesc într-o 

armonie deplină deşi pot fi considerate antitetice din cîteva puncte de 

vedere. Una este cea a tînărului Marius Chivu, a cărui scrisoare cu titlul 

De ce aţi luat foc, domnilor? trimisă pe adresa „Dilemei”, după 

contestarea acerbă a autorilor articolelor din revista menţionată, ne oferă 

o mostră de spirit viu, liber, nonconformist pe alocuri. Acest spirit se 

identifică cu conceptul lui Cărtărescu, „nesupunerea culturală”, care îi 

caracterizează pe aceia ce nu sînt „îndobitociţi” de sistemul de învăţămînt 

românesc. Cealaltă voce îi aparţine lui Alexandru Paleologu şi este cea 

elegantă, a experienţei, care revine extrem de calmă şi de eficientă în a 

limpezi apele tulburi iscate de contestatarii „detractorilor”. Acesta îşi 

încheie articolul într-o notă revelatorie, printr-un citat de Nichita 



NUMĂRUL 265/1998 DIN „DILEMA” 

197 

Stănescu: „Vai de cultura care-l are pe «cel mai mare!»” adăugînd: 

„Numai lumea prostiei este omogenă, lumea inteligenţei nu”.  
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VALERIA ARHIP 

Anul I, Chişinău 

O receptare critică a investigaţiei lui Iurii Kojevnicov: între 

contextualizare şi limitare 

În consens cu estetica receptării ce are miza pe înţelegerea 

literaturii ca activitate de comunicare, estimarea personalităţii unui 

creator şi a operei sale angajează trei actanţi cu rol edificator: 

creaţia/individualitatea creatoare – orizontul de aşteptare – 

receptorul/cititorul. Ierarhizarea rolurilor pune în prim plan receptorul cu 

entitatea lui culturală şi cu însemnele orizontului lui de aşteptare, ce 

constituie un plan de referinţă al comprehensiunii şi interpretării operei 

literare. Orientarea receptării creaţiei unui scriitor este funcţională în 

raport cu un cititor din tagma tinerei generaţii, dacă aceasta are priză în 

actualitate, dacă mediază o comprehensiune ce se înscrie în orizontul de 

aşteptare al lectorului în devenire al timpului postmodern, care se vrea 

implicat activ, cu spirit critic, flexibil etc.  

Plasat la interferenţa dintre valoarea intrinsecă ce o comportă 

opera/creaţia şi grila judecăţii de valoare ce o deţine şi o aplică lectorul, 

orizontul de aşteptare implică, aşa cum afirmă Daniel-Henri Pageaux, 

trei constituenţi: „1) experienţa publicului în a citi genul de care ţine 

opera, ceea ce presupune confruntarea dintre orizontul de aşteptare a 

publicului şi acela propus de operă; 2) forma şi tematica operelor 

anterioare, presupuse ca fiind cunoscute; 3) devierea, ecartul dintre limbă 

şi limbajul poetic folosit” (D. H. Pageaux, 2002: 71). Or, acest fapt pune 

în evidenţă şi problema calităţii cititorului receptor, care astăzi dispune de 

o multitudine de posibilităţi mediatice de exprimare a opiniei şi de 

promovare a acesteia, cu impact direct şi indirect asupra estimării 

funcţionale a personalităţii creatoare şi a operei acestuia. Un mediator 

credibil şi autoritar dintre operă şi cititor este, fără îndoială, criticul 

literar, exegetul, punctele de vedere ale căruia orientează şi/sau formează 

judecata receptorului. 

Am punctat aceste consideraţii teoretice avînd în vedere şi o 

particularitate a receptării operei eminesciene în Republica Moldova de 

către vorbitorii de limbă rusă, care sînt numeroşi, mare parte dintre ei 
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aparţinînd unui alt spaţiu cultural decît cel românesc (rus, ucrainean, 

găgăuz etc.), avînd o atitudine de neînţelegere, respingere a orizontului de 

aşteptare al literaturii române, şi care se orientează spre surse de 

documentare în limba rusă ca mediatori ce au o mare doză de credibilitate 

pentru ei. În acest plan, personalitatea creatoare a lui Mihai Eminescu şi 

opera acestuia este tratată cu reticenţă, deşi se studiază în şcoală, sau este 

minimalizată din considerentul că reprezintă specificul şi chintesenţa 

spiritualităţii româneşti, iar românismul este tratat de către aceştia drept 

un fenomen străin de contextul cultural şi spiritual al populaţiei autohtone 

din Republică.  

În acest context autoritatea exegetului Iurie Kojevnikov şi a 

lucrărilor sale este impunător, cu atît mai mult că din studiile 

eminescologice pertinente astăzi nu s-a tradus nimic în limba rusă în 

ultimele trei decenii. S-a mizat, probabil, pe faptul că aceşti receptori, 

studiind limba şi socializîndu-se, vor fi toleranţi şi vor accepta valorile 

culturii şi literaturii spaţiului românesc. Această realitate a fost o 

motivaţie a orientării noastre spre studiile lui Iurie Kojevnikov, interesul 

de cercetare fiind criteriile de valoare pe care cercetătorul, care reprezintă 

un consistent orizont de aşteptare al receptorului de altă cultură şi cu miza 

pe cunoaşterea profesională a altor tradiţii, ne propune nouă, tinerilor 

lectori avizaţi de astăzi. 

Prezintă interes faptul că Iurie Kojevnikov s-a impus în arealul 

consumatorilor de literatură în limba rusă în anii şaptezeci, adică în 

perioada confruntărilor dintre cele trei perspective dominante în domeniul 

receptării fenomenului literar, şi anume: perspectiva esteticii marxist-

leniniste (cum era definită atunci în spaţiul sovietic), cea formalistă, pe 

care prima o constrîngea atacînd-o drastic şi compromiţînd-o, şi cea 

actuală atunci, estetica receptării critice, care, precum am menţionat, 

propunea o optică asupra literaturii ca act de comunicare marcat de 

orizontul de aşteptare. De aici, în opinia noastră, şi atitudinea critică, mai 

perseverentă şi mai pertinentă din punct de vedere profesional, a 

cercetătorului în raport cu direcţiile ideologizante şi politizate ale 

mediului ştiinţific sovietic din acea perioadă. Mai mult, Iurie Kojevnikov 

a ţinut să cunoască destul de bine limba română, cultura română, a vizitat 

România, a întreţinut legături de colaborare cu personalităţi culturale şi 

scriitori, ceea ce i-a prilejuit o cunoaştere pertinentă şi a orizontului de 

aşteptare a creaţiei eminesciene şi, parţial, a contextului cultural din 
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epocă. Acest fapt i-a asigurat posibilitatea să se recomande drept un 

promotor consecvent al literaturii române în spaţiul cultural rus prin două 

tipuri de activitate: traducător al operei eminesciene şi cercetător-interpret 

al personalităţii şi creaţiei poetului.  

Această activitate complexă i-a asigurat o lectură subtilă a textelor 

eminesciene, încărcate de valenţe cultural-estetice, precum şi o 

interferenţă valorică dintre orizontul de aşteptare circumscris în creaţia lui 

Mihai Eminescu şi propriul orizont de aşteptare ca receptor critic. 

Susţinem acest fapt în baza studierii lucrărilor cercetătorului şi a 

afirmaţiei relevante a acestuia: „Eminescu e soarta mea, căci el pătrunse 

în suflet tocmai pentru că avea un loc pregătit de mult”, ceea ce în opinia 

noastră este nu numai o afirmaţie afectivă, ci şi o condiţie a motivaţiei 

intrinseci a cercetătorului de a realiza un studiu ştiinţific al unuia dintre 

romanticii reprezentativi ai literaturii universale. De aici şi miza pe cadrul 

formulei estetice a romantismului ca unul din principiile critice de 

interpretare a valenţelor poetice ale textelor eminesciene. Articolele scrise 

despre personalitatea şi creaţia lui Eminescu s-au soldat cu două 

monografii consistente şi cuprinzătoare: prima – despre viaţa şi creaţia lui 

Mihai Eminescu şi a doua – problema corelaţiei operei eminesciene cu 

romantismul românesc şi european. Amplul studiu Eminescu şi problema 

romantismului în literatura română (apărut la Iaşi, în prima ediţie în 1968 

şi în a doua ediţie, revăzută, tradusă de Arion Vraciu, în 1979) include 

aspecte din ambele cărţi, dar în fond lucrarea înscriindu-se în seria 

cercetărilor creaţiei eminesciene pe fundalul romantismului. 

Se ştie că această problemă i-a tentat pe mulţi dintre cei mai 

reputaţi exegeţi, studiile realizate fiind consistente, dacă ne referim cel 

puţin la cele semnate de Paul Cornea, Zoe Dumitrescu-Buşulenga,Virgil 

Nemoianu, Aurel Petrescu, Ioana Em. Petrescu, Marina Ionescu-

Mureşanu ş. a. În rezultatul acestor cercetări, s-au interpretat 

semnificaţiile personalităţii creatoare a lui Eminescu, prin circumscriere 

în contextul literaturii europene şi universale, s-a relevat originalitatea 

poetului prin compararea cu spiritele înrudite (Shakespeare, Hölderlin, 

Jean Paul Richter,Tieck, Novalis, Nerval etc.), prin cercetare 

intertextuală, prin raportare la o tipologie romantică etc. 

Traducătorul studiului lui Kojevnikov, Arion Vraciu, remarca 

faptul că „istoria şi tipologia romantismului european constituie probleme 

încă la ordinea zilei” şi că „în perspectivă sincronică, literatura fiecărei 
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ţări din Europa poate contribui la interpretarea nu numai a romantismului, 

ci şi a altor curente literar-artistice”, doar că „pentru a cunoaşte în 

adîncime atare fenomene, cercetările teoretice au nevoie de material 

inedit” (apud Kojevnikov, 1979: 8). În acest plan studiile lui Kojevnikov 

lărgesc, prin corelare, spaţiul romantismului european, atrăgînd material 

despre specificul romantismului rus şi a unor literaturi slave, dar, mai 

ales, încercînd o corelare a creaţiei eminesciene cu romantismul francez. 

Problema de ansamblu a studiilor sale este specificul romantismului 

românesc, în mod special formula sa din perioada de afirmare (anii 1830-

1840) şi din epoca paşoptistă, de aceea particularităţile acestuia sînt 

revendicate, în opinia noastră, mai mult din perspectiva orizontului de 

aşteptare a societăţii româneşti din acea perioadă, ceea ce-l determină pe 

cercetător să definească acest tip de romantism ca „romantism al 

renaşterii naţionale” în loc de paşoptist, aducînd o serie de argumente din 

zona confluenţei idealurilor şi obiectivelor social-politice cu cele literare, 

cum ar fi dominantele celor două caracteristici: patosul civic şi lirismul, 

ce formează un tot unitar, resursele folclorice ale artei romantice şi 

sentimentul exaltat faţă de istorie şi faţă de natură, care amintesc de 

romantismul italian etc., trecîndu-se mai apoi la argumente din registrul 

structurilor stilistice (motivele, figurile de stil caracteristice operelor 

romantice). Apariţia studiilor lui Virgil Nemoianu, Nicolae Manolescu 

ş.a., au certificat, în opinia noastră, pertinenţa termenilor consacraţi de 

perioada de afirmare a formulei autohtone a romantismului românesc prin 

coexistenţa elementelor eterogene ce au imprimat un specific acestui tip 

de romantism, numit de Paul Cornea „al primului val” şi paşoptist, iar de 

Virgil Nemoianu – Biedermeier Romanticism, demonstrînd elocvent 

contextualizarea romantismului românesc cu cel european prin 

sincronizarea inversată cronologic a celor două tipuri estetice de 

romantism. 

În contextul exegezei creaţiei eminesciene, Kojevnikov este un 

adept al metodei genetice de factură ideologică, insistînd, în special, 

asupra legăturii strînse dintre creaţia poetului şi epoca sa, dezvăluind 

„optimismul de care este pătrunsă întreaga lui operă, ce neagă cruzimea şi 

indiferenţa societăţii burgheze”. Această metodă de lucru alunecă, de 

multe ori, spre un socialism vulgar departe de metoda contextualizării 

aplicată în ultimul timp operei eminesciene care şi-a demonstrat 

valabilitatea şi eficienţa. Chiar într-un poem cu evidentă tentă filozofică, 
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cum este Memento mori, Kojevnikov lasă loc unei interpretări în cheie 

sociologizantă, formulînd concluzii de genul: „poetul cîştigă dreptul 

lăuntric de a privi critic realitatea, de a căuta binele şi răul” sau „poemul 

defineşte modul gîndirii lui artistice (a poetului – n. n.) într-o serie 

întreagă de opere, legate de problematica socială, de cea mai arzătoare 

problemă a epocii” (Kojevnicov, 1979: 118). 

Eminescologul rus ignoră un aspect definitoriu al creaţiei 

eminesciene, circumscris laturii majore a romantismului – redescoperirea 

estetică şi mistică (pe care o găsim teoretizată în cartea fundamentală a lui 

Albert Béguin, Sufletul romantic şi visul). Or, tocmai descoperirea 

inconştientului, afirmarea puterii imaginative sînt elementele 

romantismului eminescian, de factură vizionară, afirmat în Memento 

mori. Poemul, numai la nivelul de suprafaţă, se prezintă ca o vizionare a 

spectacolului decăderii civilizaţiilor sub semnul răului ca sens al istoriei. 

Miza majoră a poetului este însă de a privi dincolo de această desfăşurare 

a imaginarului, stimulată de preambulul oniric al poemului, şi de a 

descoperi un sens ontologic. 

Aceeaşi grilă de interpretare este aplicată de Kojevnikov şi 

poemului Demonism, în textul căruia criticul relevă prezenţa a „două 

principii: binele şi răul, întruchipate în imaginile divinităţii şi demonului 

(sau titanului)”, cercetătorul precizînd că „de la abordarea problemei în 

plan general, Eminescu ajunge la tratarea socială a ei, căci epoca punea 

problema în acest mod” (Kojevnikov, 1979: 123), concluzie făcută de 

exegetul rus în baza versurilor: „Tu ai crezut, o, Demon,/Că în dreptate e 

putere – Nu,/Dreptatea nu-i nimic făr‟ de putere”. 

Din perspectiva orizontului de aşteptare al cititorului 

contemporan, acesta se racordează mai puţin prin acceptare, mai curînd 

prin fracturare sau renunţare, cu orizontul socio-cultural al epocii 

eminesciene, or, în acest sens, în studiul de referinţă Mihai Eminescu şi 

problema romantismului românesc prezentarea contextului epocii se 

citeşte cu interes, dar nu clarifică cititorul în măsura în care să-şi 

determine semnificaţia esenţială a poetului în contextul literaturii epocii. 

Insistînd pe dominanta istorico-socială, Kojevnikov minimalizează 

dominanta estetică a lirismului ca liant cu epoca, aspect pe care l-a relevat 

Ioana Em. Petrescu atunci cînd menţiona că fără poeziile primei etape a 

creaţiei eminesciene romantismul paşoptist nu s-ar fi împlinit, poetul 
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pătrunzînd, prin tonalitate şi structuri poetice, „tradiţia pură a liricii 

paşoptiste” (Petrescu, 1999: 78). 

Lectura demersului analitico-ştiinţific al cercetătorului rus Iurii 

Kojevnikov în problema romantismului românesc şi a creaţiei 

eminesciene a relevat pentru noi o viziune interpretativă limitată la 

perimetrul istoric şi ideologic, ceea ce ţine semnificaţiile estetice ale 

curentului şi ale creaţiei eminesciene la nivelul de suprafaţă al 

condiţionării şi interpretării operei literare. Pentru tinerii cititori de astăzi 

prevalează însă interesul faţă de conotaţiile estetice, care asigură mai 

relevant procesul de actualizare a creaţiei eminesciene şi racordarea la 

orizontul de aşteptare al lectorului contemporan.  
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BOGDAN BALIŢA 

Anul II, Timişoara 

 

Transcosmologia 

Relaţia omului cu lumea a constituit întotdeauna nucleul oricărei 

căutări. Au existat etape în care părea că răspunsul poate fi găsit, altele în 

care se postula imposibilitatea cunoaşterii, unele făceau elogiul 

metafizicii, unele al ştiinţelor naturii. Ecuaţia vieţii îşi căuta soluţiile fie 

în raţiune, fie în experienţă. Ştiinţa pozitivistă părea capabilă a explica 

realul, a-l cuantifica fără rest, era doar o problemă de timp. Dar ne aflăm 

acum în faţa noilor teorii ştiinţifice precum Borges în faţa Alephului: „În 

momentul acesta extraordinar am văzut milioane de lucruri plăcute şi 

îngrozitoare; nimic nu m-a înfricoşat mai mult decît faptul că toate 

ocupau acelaşi punct, fără suprapunere şi fără transparenţă. Ceea ce au 

văzut ochii mei s-a petrecut simultan: transcriu, însă succesiv, aşa cum 

îmi permite limbajul. Ceva-ceva, totuşi, voi surprinde aşa cum am văzut.” 

(Borges, 1999: 119). Iată-ne prin urmare în punctul în care nici „ochiul”, 

nici limbajul nu ne mai ajută în comprehensiunea universului propus de 

ştiinţa (post)modernă.  

După revoluţia de la începutul secolului XX prin care Max Planck 

ne aruncă decisiv într-o nouă lume, cea a fizicii cuantice, o lume a 

discontinuităţii, a indeterminării, pînă la urmă a realităţii trans-senzoriale, 

depăşirea logicii clasice, identitare, aristotelice a devenit o necesitate. În 

deschiderea volumului Noi, particula şi lumea Basarab Nicolescu cu 

ajutorul unei vechi povestiri persane ne descrie „valea uimirii” – metafora 

sa pentru lumea cuantică: „Acolo este şi zi, şi noapte în acelaşi timp, 

vedem şi nu vedem deopotrivă, existăm şi nu existăm, lucrurile sînt 

concomitent goale şi pline. Dacă se agaţă cu orice preţ de obiceiurile sale, 

de ceea ce ştie el, călătorul cade pradă descurajării şi disperării – lumea i 

se pare absurdă, incoerentă, smintită. Dar, dacă acceptă să se deschidă 

către această lume necunoscută, noua privelişte i se înfăţişează în toată 

armonia şi coerenţa sa. Aceleaşi consideraţii se aplică pe deplin şi celui 

care încearcă să întreprindă călătoria în lumea cuantică” (Nicolescu, 

2002: 5). 
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Cel care introduce un sistem logic, posibil de aplicat acestei noi 

realităţi, ce scapă logicii tradiţionale, este Ştefan Lupaşcu. Prin 

„principiul antagonismului” pe care îl propune (Lupaşcu, 1982), adaugă 

un nou termen în ecuaţia logică: terţul inclus. Schimbarea paradigmei 

identitare prin care orice termen A este diferit de non-A se face prin 

transformarea acestei diade într-o triadă formată din A, non-A şi noul 

termen T (numit terţul inclus). Pentru consistenţa acestei logici ternare, 

unde termenul T poate fi concomitent A şi non-A sau nici A, nici non-A 

este nevoie de multiplicarea planurilor realităţii. Plasarea acestui al treilea 

termen, „tainic”, într-un alt nivel de realitate permite rezolvarea 

contradicţiilor, el devenind potenţialitatea ce se poate actualiza în ambele 

stări ale lui A. De fapt planul realităţii antagonice (A – non-A) 

reprezentînd macrocosmosul, iar prin raportare la cuantică, planul 

potenţializării, al terţului tainic inclus, este cel al microcosmosului 

(nivelul realităţii cuantice). Astfel se propune o înţelegere diversă a 

realului ca un sistem cu trei aspecte: macrofizic, biologic şi cuantic 

(microfizic sau psihic)
1
, primele două aflate într-un tradiţional 

antagonism, dar potenţate de cel de-al treilea ce echilibrează acest 

construct. Rezultatele acestei formalizări axiomatice a noii logici propuse 

de Ştefan Lupaşcu se evidenţiază la nivelul unei mult aşteptate 

„împăcări” între universul definit de ştiinţă şi lumea filosofiei – o nouă 

epistemă. 

Plecînd de la această nouă epistemă ce generalizează contradicţia 

şi asumînd necesitatea unei deschideri spre transdisciplinaritate, Pompiliu 

Crăciunescu configurează o altă „împăcare”, de astă dată în relaţia operei 

lui Eminescu cu cititorul actual. Prin volumul Eminescu – Paradisul 

infernal şi transcosmologia găsim pe lîngă, cum cu propriile cuvinte ne 

anunţă: „strădania recontextualizării creaţiei eminesciene în rama fragil-

evanescentă a «peisajului mental» specific crepusculului inter-secular”, 

strădanie „facilitată –şi indusă – de continua mutaţie a sensului «dublei 

constrîngeri» pe care, ca orice mare operă, opera lui Eminescu o 

alimentează: pe de o parte perpetuarea dimensiunii sale «canonice» (de 

speţă romantică în cazul său) iar pe de alta investigarea unei zone de 

                                                 
1
 Translatarea triadei logice în una a structurii materiei este descrisă în capitolul 

Tridialectica şi realitatea (Nicolescu, 2002: 193).  
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realitate ce tinde să se virtualizeze în propria ei «zare interioară»” 

(Crăciunescu, 2000: 11), pe lîngă aceasta, conturînd şi o structură de 

hermeneutică literară asupra poeticii secolului XX. 

O primă dislocare propusă în acest sens este înlocuirea clasicei 

diade filozofie-poezie printr-o triadă constituită prin adăugarea alături de 

aceşti doi termeni a epistemologiei. Dar acest „triunghi” nou creat: 

epistemologie – metafizică – poezie are un atribut esenţial legat de 

gîndirea contradictorială, adică posibilitatea ca orice termen să devină cel 

potenţializator, terţul inclus. Pentru exemplificare autorul preia conceptul 

de „logică a magmelor” folosit de Cornelius Castoriadis, transferîndu-l 

asupra acestui nou tip de gîndire ternară, concept ce permite o 

„întemeiere teoretică a complexităţii relaţiilor generate de contingenţa 

poezie – metafizică – epistemologie. Magma semnifică, prin urmare, ceea 

ce nu poate fi gîndit nici ca haos, dar nici ca ansamblu de entităţi 

separate. (s. a.)” (Ibidem: 36). E astfel de la sine articulată fundamentarea 

studiului pe Fragmentarium-ul eminescian, la rîndul său structură 

cosmoidă cu aparenţă de haos. La prima vedere o colecţie eterogenă de 

fragmente (de ce nu cuante) de gînd, aflate într-o continuă revelare şi 

ascundere, dar care, prin „undele magmatice” emanate compun o imagine 

plenară asupra lucidităţii ultimilor ani ai lui Eminescu. Pompiliu 

Crăciunescu proclamă, în opoziţie cu constatările cunoscute cu privire la 

„integritatea mentală” a poetului făcute de G. Călinescu, „crunta 

luciditate a nebuniei” ce-l face pe acesta să transgreseze către 

conceptualizarea gîndului în complementaritatea poetizării. Înţeles astfel, 

„ultimul Eminescu” completează grila unei comprehensiuni integratoare.  

Analizînd opera eminesciană după modelul comportamental al 

macrocorpurilor propus de Heisenberg, comportament determinat de o 

mediere statistică a mişcării şi energiei particulelor componente, 

imposibile de descris cu o cît de bună precizie, se desprinde nevoia unei 

complementarităţi ordine – haos, ce presupune incluziune, dar nu şi  

fuziune. Preluînd termenul utilizat de Gilles Deleuze şi Umberto Eco – 

chaosmos – se poate descrie acest nou model de cosmologie integratoare: 

„ sub şisturile de semnificaţii, aşadar în spatele «măştilor adevărului 

poetic», există un «miez» incandescent, aflat într-un perpetuu dinamism 

datorită căruia «centrul» se refuză topografiilor ultime, simetrice, fixe” 

(Ibidem: 17). Aceasta este legătura „tainică” între Fragmentarium – 

potenţializator – şi creaţia poetică – actualizare.  
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Folosind ca punct de emergenţă acest model magmatic exegetul 

schiţează patru principii forţă, patru „stoikeia”, ale poeziei secolului XX: 

„proiecţia eului în fantasmă, poetica materiei (sau «realul miraculos»), 

«reforma morţii» şi fascinaţiile absenţei (cu deschidere spre tăcere, neant, 

nebunie)” (Ibidem: 38). Eul ce devine fantasmă dă seama de o ontologie 

paradoxală unde „subiectul element nucleic al metafizicii glisează în 

absenţă, neant, devenire sau relaţie” (Ibidem: 29) adică „de la enstatic la 

ec-static”. Sinele în afara sinelui. Transpunînd, într-o relaţie de esenţă 

metafizică, principiul eului fantasmă asupra creaţiei eminesciene se nasc 

„figurile vidului”. Precizez aici doar două dintre aceste „figuri”, 

întrevăzute, pe de o parte, în căutarea de către Eminescu a 

conceptualizărilor matematice, „obsesia” quadraturii cercului ce-l va 

împinge la sesizarea paradoxului numărului π, sau precum afirmă 

Pompiliu Crăciunescu: „quintesenţa unei gîndiri care intuieşte ofensiva 

Vidului inoculat în π” (Ibidem: 84). Cea de a doua poate fi identificată 

raportîndu-ne la poezia Melancolie (1876) unde „existenţa – la nivel 

evenimenţial, cuantificabilă – scapă gîndirii, în care se insinuează Vidul” 

(Ibidem: 85). 

În manuscrisul Ms.2258 Eminescu scrie „antitezele sînt viaţa” 

(Eminescu, 1993: 33), ceea ce duce cu gîndul la interpretarea existenţei 

pe modelul chaosmotic al coadaptaţiei viaţă-moarte, mai ales coroborat 

cu un alt fragment, Ms. 2285: „viaţa e germenul morţii – moartea 

germenul vieţii” (Ibidem: 56). Iată cum „reforma vieţii”, una dintre cele 

patru stoikeia identificate anterior, poate fi regăsită în această dialectică 

ontologică, iar existenţa devine asemenea unui pharmakon, ce este şi 

pharmakon şi alexis-pharmakon – venin şi antidot, şi viaţă şi moarte şi 

mai mult decît atît. 

Imposibilitatea comunicării prin vehiculul lingvistic a realităţilor 

exterioare duce în secolul trecut la naşterea „realului miraculos”, filtrat 

prin imaginar şi poetizat, cu valoare compensatorie. Dar la alt nivel 

limbajul nu este capabil de a încapsula nici abstractizarea prin proces 

cognitiv a realului, criza astfel creată extrapolîndu-se către „absenţa 

insondabilă” a ideii însăşi. „În mod vădit, experienţa vidului decurge […] 

şi din experienţa de limbaj; analiza lui formală, accentuat logico-

simbolică, îi revelează «structura absentă» […] provocîndu-i, implicit, 

narcoza. Aceasta este cu atît mai profundă cu cît nici polimorfismul 

realului şi nici complexitatea psihologico-noologică nu se pot proiecta 
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decît într-un regim translingvistic (s. a.)” (Crăciunescu, 2000: 49), explică 

exegetul. În acest fel în ecuaţia poeticii intră tăcerea, nebunia, absenţa.  

Dar raportîndu-ne din nou la Eminescu, carenţa limbajului, cît şi 

continuul antagonism interioritate – exterioritate par că provoacă nebunia, 

dar nu una de natură clinică, ci cu valenţe metafizice – „imanenţa unei 

risipiri de sine care nu se produce” (Ibidem: 163). De unde şi „risipa” în 

fragment, în „cuante” de gîndire, dar nu „dezbin al creaţiei”, ci 

potenţializator recursiv al său. Pînă la urmă, în cazul lui Eminescu, pentru 

Pompiliu Crăciunescu „nebunia reprezintă aşadar o nouă viaţă mentală şi 

nu o desăvîrşită absenţă a meditaţiei. Sfîşiat fizic, sufletul devine 

ondulaţia gîndirii, expresie «spaţializată» a vertijului realităţii, în care 

ideile sînt «prinse»”, iar „fragmentul este gînd şi mediere a gîndului către 

o ultimă unitate integratoare în care nestatornicia e suverană” (Ibidem: 

160, 167). 

Convins că „în planul lumei sînt o greşeală (punct fără destin)” 

Eminescu de fapt este atins senzorial  de incongruenţele fiinţării. Negarea 

eului născută din „întîlnirea” cu moartea, cu nebunia, cu vidul îl 

expulzează din dialectica destinului (chosmos – haos), „punct” în afară, 

privilegiat, dar perpetuu tensionat. „Chaosmosul eminescian anunţă – şi 

instituie perpetuu, la nivelul imaginarului – o nouă cosmologie: 

cosmologia T. O cosmologie a terţului tainic şi trainic inclus: 

Transcosmologia. (s. a.)” (Ibidem: 208). Iar pentru exeget, cunoaştere 

poetică este cea care are un rol restitutiv în această cosmogeneză trans. 

Convins de spusele lui Antonio Machado că „nu este drum, 

drumul se face mergînd”, Pompiliu Crăciunescu construieşte un drum în 

hermeneutica creaţiei eminesciene. Aducînd noi concepţii filosofice, de 

logică şi ştiinţă contemporană în lumea criticii literare, în siajul său pare 

că transdisciplinaritatea nu va mai putea fi ignorată. Avem nevoie de 

mişcare căci dacă „marea n-ar face valuri şi n-ar avea nici o mişcare, 

[…] apa ei ar putrezi şi s-ar bahni” (Eminescu, 1993: 61). 
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DIANA-IULIANA CÎMPANU 

Anul I, Iaşi 

Receptarea critică a feminității eminesciene 

„Eu făcut-am zeitate dintr-o palidă femeie”. 

Venere și Madonă 

 

Privită de plano, creația eminesciană reliefează în mod deplin 

multiplicitatea chipurilor feminității. Această gamă variată de modele 

feminine cuprinde atît antiteze specific romantice, cum sînt opozițiile 

femeia înger – femeia demon ori venera – madona, cît și ipostaze 

personale, intime, cum sînt cele din Frumoasă și jună: „Frumoasă și 

jună, oh, dragă-mi mai ești!/Eu caut și caut în ochii-ți cerești,/Și-n veci 

nu mă satur și-n veci aș căta,/Iubită, dorită, o gură – așa!” ori Iubitei: 

„Ah! cît ești tu de mîndră și frumoasă/Cînd rîzi, cînd plîngi, cînd mă 

săruți, cînd – ah!” 

Scopul acestei lucrări este acela de a observa cum au fost 

receptate aceste ipostaze ale femeii de către critică, ce reține în plus un 

critic față de un altul, citind și analizînd studiile asupra operei 

eminesciene în ceea ce privește această temă ale lui G. Călinescu, Rosa 

del Conte, Ioana Em. Petrescu, Dumitru Popovici. 

Cel dintîi critic asupra căruia ne vom îndrepta atenția este G. 

Călinescu. Acesta vorbește în volumul al doilea din Opera lui Mihai 

Eminescu despre „anatomia femeii ideale”, stabilind ce reprezenta femeia 

pentru Eminescu. De precizat este faptul că observațiile criticului vizează 

în special aspectul fizic al femeii, evidențiind, așa cum el afirmă, 

însușirea lui Eminescu „de a fi un mare erotic, de a ridica modul de 

tulburare sexuală la o putere aproape neatinsă de un poet” (Călinescu, 

1976: 185). 

Cercetînd atît poezia care corespunde vîrstei adolescenței, cît și pe 

aceea a bărbăției, Călinescu observă deopotrivă femeia cu înfățișare 

angelică, respectiv virilă. Analiza sa pleacă de la pielea ei; femeia 

eminesciană are pielea albă ca zăpada ori precum marmura, cu brațe 

candide și reci, asemenea unei statui vii. Imaginea rece a femeii statuare 

este una dintre cele mai erotice și senzuale reprezentări ale feminității în 

întreaga operă eminesciană.  
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Această idee este și motivul pentru care criticul consideră că 

simpla privire sau admirare sînt suficiente pentru sufletul poetului: 

„Îndură-te și lasă privirea s-o consol/La alba strălucire a gîtului tău 

gol,/La dulcea rotunzire a sînilor ce cresc,/La noaptea cea adîncă din 

ochiul tău ceresc”. (Apari să dai lumină). 

Uneori albul pielii este înlocuit de străvezimea pielii reci, prin 

transparența căreia se văd parcă vinele viorii. În continuare, atenția 

criticului se oprește asupra părului ei; acesta e în general blond, lung, 

desfăcut, moale și mătăsos, revărsîndu-se pe spate precum aurul topit, 

asemenea părului unei zeițe. 

Apare și femeia cu păr negru și bine prins într-o împletitură, însă 

prezența ei nu are importanța tinerei cu păr blond. Călinescu precizează 

totodată că poetul preferă tipul germanic, iar opoziția dintre cele două o 

arată pe aceasta din urmă ca fiind un chip minor, evidențiindu-se astfel și 

mai mult frumusețea serafică a femeii blonde.  

În ceea ce privește ochii „plini de farmec și magie” ai iubitei, 

poetul nu alege o culoare anume. Ea are ochii de un „albastru întuneric” 

precum Cezara din nuvela omonimă, „albăstrii” sclipind „ca loviți de o 

rază de soare” asemenea Mariei din Sărmanul Dionis, negri, întunecați 

„ca doi diamanți negri” precum Cezara din Avatarii faraonului Tlà, 

verzi sau chiar are „ochii suri”. G. Călinescu consideră că această paletă 

de culori nu face altceva decît să descopere faptul că important pentru 

poet este ceea ce se ascunde dincolo de culoarea ochilor, dincolo de 

privirea iubitei. El notează că ochii mari și adînci sînt „purtători de 

pace”, „plini d-eres” și ascund cele mai adînci taine, că ochiul „senin” și 

„negrăit de dulce” are puteri fabuloase și poate crea viziuni în adîncul 

său: „Și adînc privind în ochi-i ți-ar părea cum că înveți/Cum viața preț 

să aibă și cum moartea s-aibă preț” (Scrisoarea V). 

În finalul analizei fizice a femeii eminesciene, G. Călinescu 

apreciază trupul femeii și consideră că M. Eminescu acordă o atenție 

deosebită plasticității „formelor”, sculptînd cu armonie deplină un trup 

venusian. Ceea ce îi atrage atenția sînt corpul de marmură, talia 

admirabilă și mijlocul mlădiat, elemente ce împlinesc imaginea frumuseții 

feminine și reliefează măiestria prin care poetul o creionează pe aceasta în 

cuvinte. Ultimul detaliu asupra căruia criticul se oprește îl reprezintă sînii. 

El consideră că feminitatea și, mai mult decît atît, senzualitatea stau mai 

ales în imaginea sînilor a căror vedere exaltă și incită.  
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Tabloul acesta exuberant încununează descrierea iubitei și aduce 

nota de erotism specifică, ce oferă poeziei o tărie aparte.  

Cu toate aceste aspecte fizice ale femeii, Călinescu ține să 

precizeze faptul că, în genere, goliciunea ei nu are nimic de-a face cu 

vulgaritatea, senzualitatea rămînînd pură, iar erotica eminesciană 

înseamnă adorație, pasiune, idolatrizare a frumosului feminin, viața 

sexuală trecînd în absolut. 

Mergînd mult mai departe de aspectul fizic al femeii, G. Călinescu 

clasifică totodată și cele două tipuri de femei pe care Eminescu le 

analizează în funcție de starea sufletului său. Primul tip este reprezentat 

de Dalila (uneori Ana), femeia ce ia dragostea „în glumă” și „în versuri 

franțuzești”. Pe aceasta, criticul o vede malițioasă, „rece ca și gheața”, 

chiar mai mîndră decît Venus Anadyomene. Deși e fericită să fie cîntată 

de poet, ea alege „soldatul țanțoș”, ca în Icoană și privaz. 

Cel de-al doilea tip, conform criteriilor criticului, o are în prim-

plan pe Cezara, femeia dragostei paradisiace, asociată cu pornirea 

poetului spre visare. Femeia își păstrează inocența, dar, observă criticul, 

senzualitatea ei rămîne neschimbată. Mișcările ei sînt grațioase și 

fermecătoare. Nu se teme și nici nu este sfioasă, iar stăpînirea de sine 

farmecă si mai mult. 

Indiferent de numele pe care îl poartă femeia și oricum ar fi 

descrisă, ea este percepută de Călinescu din perspectiva unei deplinătăți a 

frumosului: „Ea e o veneră serafică, deși într-un chip demonică fiindcă 

ține pe om în legea ei aspră și pentru că dă vieții prin dragoste un gust de 

divinitate” (Ibidem: 174). 

Schimbînd direcția de receptare, de la femeia „erotizată” a lui 

Călinescu ne vom îndrepta către imaginea reflectată de critica Rosei del 

Conte, aceea a femeii „spiritualizate”. 

Rosa del Conte analizează poezia lui Eminescu raportîndu-se la 

Absolut: iubirea din poeziile eminesciene este o „chemare a absolutului”, 

este „dor pur”. Dar orice joc al iubirii trebuie să fie condus de către 

cineva, iar acela este „femeia fatală”, după cum o numește Rosa del 

Conte. Ea îndrăznește chiar să caute în această femeie oglindirea imaginii 

Veronicăi Micle, dar și amintirea altor iubiri din tinerețea poetului: 

adolescenta de șaisprezece ani din Ipotești, actrița Eufrosina Popescu, 

micuța nemțoaică Milly, fiica pictorului Leca – Cleopatra Poenaru, 
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jurnalista germană Mite Kremnitz. Însă oricare ar fi ea, aceasta 

întotdeauna a dat un sens vieții si morții.  

În viziunea Rosei del Conte, Eminescu a căutat mereu în femeia 

vie și reală îngerul sau, cu alte cuvinte, „freamătul și umbra unor aripi 

invizibile” (del Conte, 1990: 152). 

De asemenea, Rosa del Conte subliniază faptul că viziunea pe care 

poetul o are asupra iubitei nu este altceva decît o proiecție a sinelui, încît 

în funcție de iubirea pe care o cîntă, femeia este fie adorată, fie ironizată. 

Pe de o parte, ea regăsește în femeia decăzută, comună sursa regretului și 

a iubirii tristețe. Trecînd de la tristețe la misoginism, femeia este 

ironizată, iar satira eminesciană descoperă un alt chip al aceleia pe a cărei 

frunte altădată poetul așeza „un mîndru cerc de stele”. 

Pe de altă parte, Rosa del Conte evidențiază fragilitatea lîncedă și 

senzuală a iubitei, contopită cu eleganța parnasiană a statuii, înfățișare 

care îi alină poetului pasiunea arzătoare. Femeia devine „mireasă a 

sufletului său”, precum în Sarmis, asemănătoare cu „dulcea Isoldă”. 

Rosa del Conte își încheie observațiile subliniind că iubirea 

absolută se actualizează în planul înaltului: femeia însăși este idealizată, 

precum în Atît de fragedă; tînăra fecioară „crește ca bobul pecetluit al 

unei flori”, iar frumusețea ei contemplată este ca un idol mintal” (Ibidem: 

161). 

Pe aceeași direcție a receptării spiritualizate a iubirii merge și 

Ioana Em. Petrescu. În Eminescu – poet tragic, ea observă că prezențele 

feminine se asociază de cele mai multe ori cu imaginea unor semidivinăți 

cum sînt Valhaida, Ondina, Diana și Venus. Întruparea lor ia naștere din 

gîndirea demiurgică ori angelică, așa cum reiese din Serata, cînd ea e 

„Idee/Din planul genezei”. 

Dacă la Călinescu atitudinea este una descriptivă, la I. Em. 

Petrescu femeia e tratată funcțional ca argument; ea este receptată în 

direcția unei adecvări la un „model” de interpretare („modelul 

cosmologic”). 

Ioana Em. Petrescu caută cîte un tip de femeie pentru fiecare etapă 

de creație artistică a poetului. Pentru prima etapă, cea platoniciană, 

identifică în femeie „un principiu component al armoniei cosmice”, 

imaginea acesteia suprapunîndu-se peste aceea a îngerului, precum în 

Îngere palid…, Locul aripilor ori Basmul ce i l-aș spune ei: „Acel 

înger!... Fața pală,/Ochiul negru, păr bălai,/L-am văzut – o stea 
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regală,/O lumină triumfală –/Și de-atunci îl iubesc, vai!.../L-am cătat în 

astă lume/Pîn‟ ce viața-mi se pierdu,/Sufletu-mi se abătu…/Ș-atunci te-

am văzut: minune!/Acel înger ai fost tu!” 

În cea de-a doua etapă a liricii eminesciene, circumscrisă „vîrstei 

gîndirii critice”, femeia, ca și universul, este așezată într-un plan al 

neînțelegerii, al dezamăgirii, al vidului existențial; ea este cea care dă 

naștere durerii, suferinței, fie printr-o prezență dezamăgitoare, fie printr-o 

dureroasă absență. Din acest motiv, Ioana Em. Petrescu aduce în prim – 

plan imaginea femeii ca amintire. Uneori, spune aceasta, poetul nu 

„celebrează” prezența iubirii și a iubitei, ci amintirea acestora, golul lăsat 

în suflet și în viață, amintirea transformîndu-se în invocație a iubitei: „Din 

valurile vremii, iubita mea, răsai”. 

O viziune interesantă asupra femeii eminesciene o prezintă 

Dumitru Popovici, în studiul Poezia lui Mihai Eminescu. Acesta îi 

consemnează reprezentantei frumuseții rolul de a aduce lumină în „calea 

către cuvînt a simțirii artistului; altfel spus, femeia reprezintă călăuza 

după care se ghidează creatorul, este însăși muza. 

În același timp însă, Dumitru Popovici aduce în discuție și formele 

primare ale iubirii, identificîndu-se cu tonul masculin al lui G. Călinescu. 

În cazul acesta, el cataloghează femeia drept „o ființă lascivă, dominată 

de nestăvilite apetituri de exploatare erotică a bărbatului” (Dumitru 

Popovici, 1972:134). 

Așadar, iată cum critica literară a receptat femeia eminesciană sub 

toate avatarurile ei, de la imaginea idealizată a îngerului pînă la aceea 

comună, de la senzualitate la inocență, de la frumusețe venusiană la 

simplitate. 

După prezentarea oarecum neutră a opiniilor celor patru critici, G. 

Călinescu, Rosa del Conte, Ioana Em. Petrescu și Dumitru Popovici, se 

cuvine să subliniem asemănările și deosebirile între abordările 

interpretative ale feminității. Dacă G. Călinescu și D. Popovici se bazează 

pe descriptivism și pe corporalitatea femeii,  R. del Conte și Ioana Em. 

Petrescu se raportează la femeie din perspectivă spirituală. Pentru ele, 

femeia face parte dintr-un context poetic specific: fie are un rol în 

împlinirea ori ratarea spirituală a eului (Rosa del Conte), fie este un 

element structural într-un model cosmologic (Ioana Em. Petrescu).  

În final, este firesc sa ne îndreptăm atenția asupra unui detaliu 

aparent nesemnificativ, dar care, de fapt, ar putea oferi un răspuns la 
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următoarea întrebare: oare de ce între bărbați și femei apar aceste 

diferențe de percepere a femeii eminesciene? Inevitabil, orice critic este 

în cele din urmă subiectiv. Să ne gîndim, așadar, dacă există o legătură 

între sexul criticului și modul în care acesta analizează femeia; să ne 

gîndim de ce bărbații, spre deosebire de femei, au apreciat mai mult latura 

fizică a iubitei din poezia eminesciană. 

Închei această lucrare nu înainte de a mă imagina, pentru o clipă 

doar, în pielea unui critic. Nu voi spune decît că fiecare recitire a poeziei 

de dragoste a poetului Mihai Eminescu îmi aduce întotdeauna în minte 

tabloul romantic al pictorului contemporan Rob Hefferan. Iubita cu „brațe 

candide si reci”, cu pielea albă precum marmura și de o frumusețe divină 

– „minune cu ochi mari” – e înălțată prin versurile eminesciene precum 

tînăra din acest tablou. 

BIBLIOGRAFIE 

G. Călinescu, 1976, Opera lui Mihai Eminescu, Vol. 2, Editura Minerva, 

București. 

Rosa del Conte, 1990, Eminescu sau despre Absolut, Editura Dacia, Cluj. 

M. Eminescu, 2003, Integrala poetică, Vol. I – IV, Colecția Biblioteca 

pentru toți, Editura Minerva, București. 

Ioana Em. Petrescu, 2001, Eminescu – poet tragic, Ediția a II-a, Editura 

Junimea, Iași. 

D. Popovici, 1972, Poezia lui Mihai Eminescu, Editura Albatros, Cluj. 

 



 

217 

SÎNZIANA ŞIPOŞ 

Anul III, Sibiu 

Feminitatea în proza eminesciană. Consideraţii critice 

Critica a observat prezenţa femeii în operele eminesciene ca fiind 

un factor important în construcţia narativă. Care sînt însă caracteristicile 

feminităţii? Comentatori ai prozei eminesciene precum Ioana Em. 

Petrescu, Eugen Simion sau G. Călinescu au încercat să definească 

atributele principale ale eroinelor din opera lui Eminescu. 

Lucrarea de faţă îşi propune să investigheze în ce măsură 

recunoaşte critica prezenţa feminităţii în proza eminesciană ca factor 

determinant pentru derularea naraţiunii. În acest sens ne vom axa pe rolul 

femeii în societate, in cuplu şi pe dominanta sexualităţii, aşa cum sînt 

atinse de critica eminesciană. 

Părerea lui Eugen Lovinescu este că nuvelistica lui Eminescu nu 

are valoare din cauză că autorul nu „ştie crea pe dinăuntru un om cu o 

psihologie determinată şi nu-l poate, mai ales, planta în mijlocul unei 

ambianţe sociale cu raporturi multiple de coexistenţă” (apud Simion, 

1964: 9). Aşadar, în viziunea lui Eugen Lovinescu, femeia nu are un rol 

social şi nu e nici definită din punct de vedere psihologic. Credem că 

exegetul trece drastic spre o limită a interpretării care nu e justă, căci 

proza trebuie să fie analizată şi în funcţie de elementele ei particulare. 

Începînd cu viziunea Ioanei Em. Petrescu asupra noţiunii de 

cuplu, observăm că iubirea reprezintă un univers compensatoriu în care 

eroii din proza eminesciană se refugiază pentru a crea „punţi de 

comunicare cu o lume în care rămîn neintegrabili” (Petrescu, 2005: 98). 

În Sărmanul Dionis, atunci cînd Dan are iluzia ca e Dumnezeu, ceea ce-l 

salvează de păcatul mîndriei este dragostea: „Ideea cuplului (intermediar 

între individ şi totalitatea divină) este datul care mîntuie existenţa, 

condamnată de orgoliul gîndirii, de la nefiinţă. Mîntuit de Maria (îngerul 

care «n-a cunoscut niciodată îndoiala»), Dan nu se va prăvăli în abisul 

nefiinţei, ci va recădea în temporalitate, ca Dionis – dar Dionis cu 

destinul social miraculos schimbat printr-o neaşteptată moştenire şi prin 

căsătoria cu Maria, avatarul iubitei din vis.” (Ibidem: 138). Indirect, 

criticul evidenţiază rolul femeii în societate, şi anume acela de a se 
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casatori cu Dionis, de a-l susţine, de a-l salva. Pare că apariţia Mariei în 

viziunea Ioanei Em. Petrescu este creată pentru a evidenţia bărbatul, 

pentru a juca un rol nu independent în sine ci legat de cel al bărbatului: 

„Şi dacă Dan nu atinge abisurile damnatului Satan este pentru că gîndirea 

lui a păstrat, totuşi, o determinare, afirmînd ideea cuplului, admiţînd 

prezenţa-limită a celuilalt. De aceea, prezenţa în sine, recunoscută, a 

Mariei este  mîntuitoare, ca o stavilă împotriva nedeterminării; căci 

nedeterminarea pură a gîndirii este, în ordinea existenţei, nefiinţă” 

(Ibidem: 140).  

Viziunea Ioanei Em. Petrescu se apropie foarte mult de cea a lui 

Eugen Simion: „dar caracterul catilinar al eroinei reiese mai puţin din 

roman. Rolul ei, epic vorbind, este mai mult metaforic: o imagine a 

suavităţii, în funcţie de care se defineşte personalitatea faustiană a 

eroului. Poesis este un nufăr crescut în malurile impure ale societăţii. […] 

renunţă la marea iubire nu din cauza prejudecăţilor sociale, ci sub 

presiunea mizeriei. […] înclinaţia metafizică nativă, o diferenţiază, 

spiritual, în sensul tipologiei generale din opera lui Eminescu. Sofia, tot 

aşa, «natura dulce şi înţeleaptă, care face pe Ion să aibă priviri adînci şi 

mari», e, sau ar fi trebuit să fie, o natură stimulatoare, suavă, voluptoasă 

şi plină de mister, ca Poesis” (Simion, 1964: 60). Eugen Simion reuşeşte 

să identifice caracteristici definitorii pentru Poesis, însă îşi construieşte 

ipoteza asupra personalităţii Sofiei, în funcţie de Poesis, iar observaţiile 

lui în acest caz sînt bazate doar pe presupuneri. 

În definirea feminităţii, Ioana Em. Petrescu se foloseşte de Dionis 

punînd-o fie în raport de opoziţie cu acesta, fie clădeşte pornind de la 

întîmplările prin care trece eroul: „Existenţa lui Dionis se află, toată, sub 

semnul arderii demonice, al gîndirii incandescente marcate, în 

simbolistica cromatică din text, prin roşu – aşa cum nostalgiile 

integratoare ale gîndirii, legate de prezenţa Mariei, se asociază cu 

prezenţa obsesivă a albastrului” (Petrescu, 2005: 141). Criticul îşi 

adaptează modul de construcţie: fie începe de la o privire directă asupra 

femeii, fie o raportează la alte personaje şi situaţii.  

Concluzia în viziunea Ioanei Em. Petrescu este că „structurate 

oniric, marcate printr-un cromatism polarizat simbolic, aventurile 

fantastice din Sărmanul Dionis sînt astfel aventuri ale gîndirii, care-şi 

experimentează posibilităţile şi limitele, apelînd la magie ca la un mijloc 

de a re-acorda visul individual cu visul cosmic, dar sfîrşind prin a 
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descoperi, ca singur univers compensativ accesibil, cel al iubirii” (Ibidem: 

143). În ceea ce-l priveşte pe Eugen Simion, scriind despre Sărmanul 

Dionis, crede că „iubirea dintre Dionis şi Maria exprimă o ipostaza 

lunară, înfiorat candidă, serafică a eroticii eminesciene. [...] Totul e 

sublimat, Dionis şi Maria trăiesc un vis – şi în vis iubirea pierde acea notă 

de tristeţe fermecătoare, de chin dulce pe care ipostaza iubirii terestre o 

afirmă cu energie” (Simion, 1964: 118-119). Visul e adus adesea în 

discuţie, fiind pus alături de iubire, iar cei doi critici exprimă aceeaşi idee 

în discurs. G. Călinescu realizează însă o combinaţie mai convingătoare 

numind acest tip de iubire „dragoste de tip oniric”: „Subconstienţa are o 

mare parte în erotica eminesciană. Dragostea de tip oniric, cînd fata 

adormită nici nu are vreme să-şi dea seama dacă totul a fost aievea sau 

vis” (Călinescu, 1970: 228). 

Eugen Simion insistă asupra iubirii, trecînd de stratul superficial 

al unei prime interpretări: „dragostea văzută ca o linişte a spiritului şi o 

regenerare a lui în sens uman, după ostenitoare experienţe şi pustii 

iluzionări, are la Eminescu o explicaţie mai adîncă. Simbolul este întărit 

de ideea că în stările fundamentale omul îşi regăseşte întreaga lui 

personalitate, iubirea fiind, dintre toate, cea care aduce individului chinuit 

de îndoieli şi măcinat de viziuni halucinante redempţiunea, echilibrul, 

împăcarea cu sine, pe care nici speculaţia, nici – pe alt plan de valori – 

realitatea, cu formele ei dure, restrictive, nu i le pot da” (Simion, 1964: 

124-125). În timp ce Eugen Simion punctează importanţa iubirii, egalînd-

o unui adăpost care-l aşteaptă pe erou după evadare, G. Călinescu o 

abordează diferit: îi defineşte felurile, împărţind-o în două: o dragoste 

intelectuală, constînd în idei şi simboluri şi una sentimentală, care e o 

exaltare în vid a sufletului (Călinescu, 1970: 228). 

În descrierea femeii în general, ca parte integrantă a iubirii 

salvatoare de care amintea Eugen Simion, Ioana Em. Petrescu descoperă 

două însuşiri: prima este aceea a caracterului angelic: „Imaginea femeii-

înger e asociată, adesea, cu cea a îngerului morţii, de unde motivul, 

frecvent, al iubitei moarte. O a doua caracteristică – de origine 

platoniciană – a eroticii eminesciene este conceperea frumuseţii feminine 

ca o imagine în lumea fenomenală a Frumuseţii absolute” (Petrescu, 

2005: 153). Criticul continuă cu descrierea fizică a tipului feminin: 

„eroinele sale au o statornică înfăţişare angelică, marcată, în plus, de o 

cvasiimobilitate, care le dă o înfăţişare de tablou sau statuie. Albul 
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marmorean al chipului – şi mai strălucitor în lumina de aur moale a 

părului blond –, albastrul celest al ochilor, mîinile delicate, subţiri şi reci, 

mişcările foarte lente, foarte puţine, dînd impresia de hipnotică/marmoră, 

înfăţişare de statuie aproape vie, avînd însă, adesea, consistenţa 

înşelătoare a umbrei, plutind somnambulic în ritmul unei melodii numai 

de ea auzită şi purtînd, ca semn al vieţii, un surîs «tainic», «blînd» sau 

«dureros» pe buze.” (Ibidem: 154). Ioana Em. Petrescu le ia în vedere, iar 

G. Călinescu e cel care le abordează mai detaliat: părul blond semnifică 

atracţia lui Eminescu spre tipul germanic, iar „culoarea aceasta de păr o 

au femeile de o gingăşie fabuloasă, de o mare venustate sexuală, ca Maria 

din Sărmanul Dionis” (Călinescu, 1970: 237). 

Interesant este că şi Eugen Simion aminteşte aceste însuşiri dar 

vorbeşte de femeie nu atît fizic, cît mai mult în sensul caracterului: 

„prozatorul prezintă, cu mici variaţii, pe femeia romantică, misterioasă, 

oscilînd între farmecele lumeşti ale Venerei şi acelea, divine, ale 

Madonei. Concupiscentă, avînd iniţiativa în dragoste (Cezara), în Geniu 

pustiu şi Sărmanul Dionis, femeia e mai mult un simbol al diafanului. 

Poesis şi Sofia (atît cît se poate înţelege din comentariul scriitorului) sînt 

nişte «îngeri lunatici». […] Pentru eroul eminescian, femeia atinge două 

condiţii. Una e divină, suavă alcătuire de lumini, posesoare a tuturor 

virtuţilor, o donna angelicata, cealaltă, o Veneră ce s-a prostituat, un 

demon crud. Cea dintîi, e ‹‹prototipul îngerilor din senin››, Madona 

Dumnezeie, cu surîsul blînd, cu diadema de stele, cea de a doua e femeia 

«stearpă, fără suflet, fără foc», cu ochiri agresive şi faţa pală de «o 

bolnavă beţie»” (Simion, 1964: 62-63). Oprindu-se asupra prozelor 

eminesciene, Eugen Simion aplică aceste criterii pe eroinele feminine. 

Astfel, în Geniu pustiu, Poesis se încadrează în ambele situaţii descrise 

mai sus. La început are o fire blîndă, iar însuşirile morale sînt pe măsură, 

după care intră în cea de-a doua categorie. Unde e introdusă însă cea care-

l cucereşte pe Angelo în Avatarii faraonului Tlà? Eugen Simion constată 

că „o a treia reîncarnare fixează sufletul migrator al faraonului într-o 

societate dedată plăcerilor şi experienţelor spiritiste. Angelo este o fiinţă 

solitară, un demon moale, cu ochii albaştri, de o întunecoasă transparenţă. 

În contrast cu Angelo, Cezara (sau Cezar – echivocul este deliberat 

întreţinut, scriitorul voind a atrage atenţia asupra caracterului viril al 

personajului) prezintă «spectacolul unei femei agresive». Tiranică şi 

sentimentală în acelaşi timp, «o graţioasă androgină», o «Hamlet – 
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femeie», ea întruneşte contraste morale pe care în repetate rînduri 

Eminescu le-a subliniat la personajele sale. […] este, dintre toate, 

personajul cel mai întreprinzător şi mai demonic, în înţelesul adevărat 

romantic al cuvîntului. Agresivă şi maternă, voluptoasă şi înţeleaptă, 

satanică şi angelică totodată, ea voieşte, atrasă de frumuseţea şi 

moliciunea femeiască a lui Angelo, a-l prinde în plasa fără de scăpare a 

iubirii, mergînd pînă la a seduce pentru el un înger blond, numai pentru a-

i dovedi catastrofa fericirii casnice. Angelo este rezistent din raţiuni 

teoretice. Iubirea i se arată ca o nefericire, o durere cu infinite ipostaze, şi, 

numai pentru a nu repeta cu încă una «vechea tragedie lumească», el 

respinge farmecele femeii” (Ibidem: 168-169). Aşadar femeia care vrea 

să-l prindă pe Angelo în plasa iubirii se încadrează într-o altă categorie. 

Eugen Simion insistă în mod just asupra acestor însuşiri demonice. 

Eugen Simion îl contrazice pe Gherea conform căruia Eminescu 

n-ar fi creat tipul femeii luptătoare, ci tipul femeii pasive: „el realizează 

simboluri, oscilînd între tipul lilial al femeii şi acela, din pamfletele lirice, 

al femeii corupte de viciile veacului” (Ibidem: 62). Într-adevăr, Poesis e o 

luptătoare însă într-un sens subtil, ascuns, dovada acestei lupte fiind 

reprezentată de fapte. Luptele pe care le duce ea şi importanţa lor sînt 

reflectate în deciziile luate. Credem că Eugen Simion are astfel dreptate 

în defavoarea lui Gherea. G. Călinescu afirmă de asemenea că femeia are 

rolul activ, pe cînd bărbatul îl are pe cel pasiv. 

Eugen Simion atestă că Geniu pustiu printre altele e şi un roman 

social. Exegetul susţine că e adevărată afirmaţia conform căreia Eminescu 

„face prima încercare serioasă de a transpune viaţa orăşenească şi 

ţărănească din Transilvania în literatură. Din aceasta încercare rezultă o 

altă imagine, mai crudă, mai realistă a revoluţiei. Pe fundalurile măreţe, 

linse de flăcări, apar deodată oraşe ce se mistuie, se aud vaiete si bocete 

[…] iar pe străzi aleargă, ca într-un apocalips, oameni înspăimîntaţi, 

femei dezbrăcate pe jumătate, urmărite de honvezi beţi. […] Într-o casă 

un preot e spînzurat, iar faţa lui e violată după moarte” (Ibidem: 47). Nu 

comentează însă asupra felului în care sînt văzute femeile în acest 

fragment al descrierii parţiale a revoluţiei. G. Călinescu relaţionează mai 

mult femeia cu rolul ei social: „suferinţa, impuritatea se ivesc odată cu 

actul de conştiinţă, acel epifenomen care turbură mecanica întunecată şi 

fără greş a firii. Nu propriu-zis misogin este Eminescu pe cît rănit de 

pervertirea prin civilizaţie înaltă a femeii. În locul edenicei, nevinovatei 
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împreunări, maliţia de a plăcea şi a aţîţa, vanitatea, dorinţa de avere şi 

poziţiune socială, adică tot ce slăbeşte scopul naturii, care e procreaţia. 

Eminescu satirizează cu amărăciune femeia ce ia dragostea «în glumă» şi 

în «versuri franţuzeşti», femeia maliţioasă, «rece ca şi gheaţa», care 

petrece ipocrit pe socoteala bărbatului îndrăgostit, stînd răzimată-n lojă, 

cu priviri mironosiţe” (Călinescu, 1970: 226). 

Pe de altă parte, Ioana Em. Petrescu observă pe bună dreptate ca 

de multe ori portretul bărbatului e înţesat de trăsături feminine şi invers. 

Ea îşi susţine afirmaţiile prin exemple precum portretul încărcat de 

trăsături feminine al lui Ion din Geniu pustiu sau portretul tatălui din 

Sărmanul Dionis. De asemenea, eroinele feminine sînt travestite uneori 

în băieţi. Vorbind de prezenţa androginului în proza eminesciană, Ioana 

Em. Petrescu observă că „singura excepţie şi singura imagine autentică de 

androgin din opera lui Eminescu este una demonică – cea a lui Cezar – 

Cezara din Avatarii faraonului Tlà, dar Cezar-Cezara este însuşi 

«demonul amorului». (Petrescu, 2005: 153) Eugen Simion observă şi el 

prezenţa bărbatului cu trăsături feminine: „ftizic, cu porniri mizantropice, 

demonic şi sentimental, îngerul palid, cu ochi albaştri, rezistent la chefuri, 

vesel (fireşte, disimulînd, ascunzînd o adîncă silă) e o individualitate ce se 

ignorează” (Simion, 1964: 37). 

Ioana Em. Petrescu atestă prezenţa iubirii de nenumărate ori şi 

redă atributele feminine prin intermediul cuplului: “idila eminesciană are 

– mărturisit sau nu – structură de «poveste». Aceeaşi structură mitică 

mascată o are şi nuvela Cezara – o idilă în fond – în care suportul etnic 

schopenhauerian e straniu acordat cu vocaţia de creator de mituri a lui 

Eminescu. Locul lacului din mijlocul pădurii îl ia aici insula lui 

Euthanasius, care, cu structura ei de cercuri concentrice (peştera din 

insula aflată în mijlocul lacului de pe insula din mijlocul mării), este un 

evident centru al lumii, reeditînd, prin topografia sa (rîurile care se varsă 

în lac etc.) şi prin întreaga-i înfăţişare, paradisul. [...] Cel mai adesea însă, 

erotica eminesciană celebrează nu prezenţa iubirii, ci amintirea sau visul 

ei. În aceste ipostaze obişnuite ale eroticii lui Eminescu, femeia nu mai 

apare ca întrupare imediată a gîndirii divine, ci ca o creaţie a cîntecului, a 

visului sau a gîndirii umane” (Petrescu, 2005: 162-163). Se pune accent 

pe dematerializarea femeii. Dimpotrivă, G. Călinescu atinge doar în 

treacăt ideea, aceasta fiind prezentă doar în etapa de tinereţe eminesciană. 

În rest, materialitatea e expusă: „nimic îngeresc în dragostea Cezarei, 
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femeia înfăţişînd de altfel mai întotdeauna demonul. Ea caută plăcerea, cu 

o pregătire deplină a simţurilor, ne-ruşinată, adică cu sentimentul 

drepturilor naturii. Dacă în purtările Mariei din Sărmanul Dionis se poate 

vedea mai multă sfială, o mai virginală placiditate, nu înseamnă însă că 

erotismul ei este de natură contemplativă” (Călinescu, 1970: 224).  

Eroina din proza eminesciana îşi pierde identitatea atunci cînd 

Ioana Em. Petrescu afirma că „atunci cînd nu e gîndire angelică întrupată 

sau element component al cuplului din idile, femeia este, de cele mai 

multe ori în erotica lui Eminescu, lipsită de existenţa proprie, ea există 

doar în măsura în care este gîndită” (Petrescu, 2005: 165). Însă o 

întrebare se cere a fi pusă: este proiecţia feminină idealizată sau nu în 

gîndurile personajului? Trasează criticii linia de demarcaţie? Vorbind de 

erotica elementară, G. Călinescu afirmă că: „femeia nu e nici Spiritul, nici 

Idealul, e un «nu ştiu cum» şi-un «nu ştiu ce», adică chemarea iniţială”. În 

concepţia lui Călinescu, instinctul joacă rolul cel mai important cînd vine 

vorba de iubire: „Eminescu determină femeia, ca poporul, prin afinitate. 

[...] Însuşirea lui Eminescu e de a fi un mare erotic, de a ridica modul 

obişnuit de turbare sexuală […] Lucrul acesta va zgudui întotdeauna şi va 

fi în bună parte cauza farmecului eminescian” (Călinescu, 1970: 231- 

232). 

Abordînd sexualitatea mai mult decît ceilalţi, G. Călinescu 

consideră că „în Avatarii faraonului Tlà, dragostea, în înţelesul ei 

comun, nu este decît mijlocul de reproducere a speţei omeneşti, ca 

manifestările de sublimă voluptate ascund, în adînc, instinctul conservării 

rasei. Schopenhauerian, în sensul explicat mai sus, demonul iubirii 

strecoară în inima naivă a lui Angelo gîndul unei existenţe dirijate de un 

instinct egoist” (Ibidem: 173). 

În fine, G. Călinescu afirmă ca „este învederat deci că femeia 

eminesciană nu este, spre a ne folosi de vorbele Ospăţului platonic, 

Afrodită uranică. Dar nici vulgar. E o Veneră serafică, deşi într-un chip 

demonică, fiindcă ţine pe om în legea ei aspră şi pentru ca dă vieţii, prin 

dragoste, un gust de divinitate” ( Ibidem: 236). În concluzie, credem că G. 

Călinescu reușește să contureze cel mai bine descrierea feminităţii din 

proza eminesciană, realizînd o sistematizare a atributelor feminine care 

duc la buna desfăşurare a naraţiunii. 
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SABINA MARCU 

Master II, Craiova 

Eminescu – ironicus faber sau despre retorica witz-ului în 

Cugetările sărmanului Dionis 

,,Ironia se adresează unui mediu care fără ea ar 

pierde  semnificaţia măruntelor sale secrete.” 

(Vladimir Jankélévitch) 

 

Obiectivul acestei lucrări în reprezintă analiza lingvistică şi 

retorico-stilistică a ironiei eminesciene, sondarea procedeelor, mărcilor şi 

tehnicilor de realizare a strategiei witz-ului romantic, prin identificarea 

elementelor de literaritate. Considerăm că o analiză strict lingvistică, 

redusă la nivelul expresiei, printr-o simplă inventariere a indicilor ironiei, 

nu este suficientă pentru a explica ironia eminesciană care, după cum 

vom demonstra, nu se reduce numai la statutul retoric de trop. Din acest 

motiv, vom corela analiza expresiei cu organicismul textului, analiza 

textuală cu demonstraţia subtextuală, propunîndu-ne să evidenţiem 

totodată raportul autor-cititor şi atitudinea poetică.  

Metoda aleasă este motivată şi impusă chiar de însăşi înţelegerea 

atribuită conceptului de ironie de către exegeţii şi teoreticienii de care ne-

am raliat: Schlegel, Jankélévitch, Nemoianu, Todoran. Vom realiza o 

scurtă propedeutică asupra particularităţilor ironiei la Mihai Eminescu, 

pentru care recursul la problematica teoretică se autoimpune.  

Din limite de spaţiu, studiul nostru nu aspiră spre exhaustivitate şi 

de aceea ne-am rezumat doar la analiza unui singur poem deși, ocazional, 

dar justificat, vom face asociaţii relevante cu alte poeme.  

Dintre textele eminesciene, am considerat cel mai relevant pentru 

studiul nostru poemul Cugetările sărmanului Dionis, deoarece textul 

poetic nu depăşeşte limitele regimului ironic spre regimul satiric, care 

implică mai multe diferenţieri şi alte particularităţi (cum se întîmplă, de 

exemplu, în Scrisori). 
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Ecuaţia ironiei 

„Bufonerie transcendentală”, după cum o numea Schlegel, 

„expresie oblică” sau „exprimare per contrarium”, ironia reprezintă în 

retorica eminesciană o strategie literară complexă, polimorfă
1
, cathartică, 

care îşi asumă o serie de asimetrii tematice şi retorico-stilistice ce creează 

un efect de anamorfoză. La Eminescu (şi ne permitem sa generalizăm) şi 

la mai toţi ironiştii romantici, problematica witz-ului provine din 

surprinderea relaţiei poetului cu sine însuşi sau cu societatea, de cele mai 

multe ori filistină, prozaică, materială, superficială. Recursul la ironie în 

poetica eminesciană implică un travaliu imagistic şi lingvistic care 

presupune o estetică a recepării diferită
2
, o mutaţie în orizontul de 

aşteptare, caracterizată printr-un efort de decriptare a mesajului poetic de 

către lector.  

Ironia eminesciană mizează pe un joc lingvistic şi retoric permis 

de însăşi instabilitatea convenţiilor codului lingvistic, un joc literar (cf. 

Costache, 2008: 225), atît la nivelul semnificantului, cît şi la nivelul 

semnificatului. Mărcile ironiei nu apar însă numai la nivel textual, 

complexitatea ei rezidă, de cele mai multe ori, în miza ontologică pe care 

o implică, semnificatul surclasîndu-se semnificatului.  

Poetul subliniază o bună comprehensiune a recuzitei witz-ului 

romantic european, în poetica eminesciană identificîndu-se un raport
3
 de 

consubstanţialitate, de adiacenţă între ironia trop şi ironia ca figură de 

                                                 
1
 Temenul polimorfism, apodictic ironiei, este folosit de noi pentru a indica diferitele 

forme/tipuri de ironie, identificabile în lucrările de gen (lucrarea lui Vladimir 

Jankélévitch oferă un inventar al clasificărilor ironiei) sub mai multe cloasificări pe care 

Mihai Eminescu le aplică în poetica sa. Spre exemplificare oferim următoarele poeme: 

Cugetările sărmanului Dionis – poem în care Eminescu aplică ironia ludică, Scrisoarea 

III – ironie de tip micterism, Scrisoarea V – ironie sarcastică.  
2
 Încercăm să subliniem în acest punct importanţa ironiei, atît ca trop, ca figură de 

gîndire, cît şi ca atitudine, în identificarea lectorului avizat, dezirabil, ideal, capabil să 

decripteze semnificatul.  Importanţa ironiei rezidă, totodată şi în faptul că prin 

intermediul ei se reconfigurează relaţia autor-lector.  
3
 Referitor la cele două tipuri de ironie, susţinem că între cuvînt şi idee, începînd cu 

literatura romantică şi pînă în perioada postmodernă, nu mai există o juxtacorespondenţă 

explicită, o liniaritate. 
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gîndire: dacă ironia trop se manifestă la nivelul cuvîntului, al expresiei, al 

semnificantului, ironia ca expresie de gîndire sau atitudine poetică, 

subordonîndu-şi un cumulard de ironii-trop, pentru a disimula și deghiza 

întreaga gîndire, care devine subînţeleasă. „Ironia încetează a mai fi o 

figură retorică şi devine un element de poetică” (cf. Jankélévitch, 1984: 

38). 

Ironia din perspectivă poetică. Tipuri de ironie identificate în 

Cugetările Sărmanului Dionis  

Din punctul de vedere al clasificării ironiei (după Jankélévitch şi 

Doru Mircea Lesovici) după atitudinea poetică, Cugetările sărmanului 

Dionis este un poem în care Eminescu recurge la strategia ironică ludică
4
, 

celelalte tipuri de atitudine ironică și anume, ironia sarcasm şi ironia 

micterism, se regăsesc exprimate în Scrisoarea I, Scrisoarea V, respectiv 

Juni corupţi, Scrisoarea III.  

Acest tip de ironie surprinde o atitudine poetică detaşată, poemul 

se reduce la o portretizare a geniului, ironia convertindu-se în autoironie 

prin subordonarea categoriei estetice a comicului. Pe axa comic – ironic- 

pamfletar – sarcastic, ludicul provine din combinaţia ironicului cu 

comicul, generalizarea lui Huizinga (cf. Huizinga, 2012: 204), „orice 

poezie este ludică” rezultă a fi totuși una exagerată. 

În planul expresiei, identificăm două tipuri de ironie, cea figurală 

(ornantă, pur retorică, ce face uz numai de echivocul semnificantului) şi 

ironia situaţională, observabilă (cf. Jankélévitch, 1994: 145-146), care 

implică un echivoc al semnificatului și un grad de decriptare mai ridicat. 

Ironia este bazată pe un cumul al ironiilor figurale ce contribuie la o 

ironie de subtext cu care este însă consubstanţială sub raportul parte-

întreg. Cugetările sărmanului Dionis surprinde ambele tipuri de ironie.  

După rolul poetic, ironia poemului este verbală, însă Eminescu, 

faber ironicus şi poet complex, a utilizat şi alte tipuri de ironie după cum 

urmează: din perspectiva clasificării după rolul poetic conferit întîlnim, 

ironie structurală (precum în Scrisoarea III, din care ironia este 

evidenţiată antitetic, abia în ultimul tablou) şi ironia intenţională (în 

                                                 
4
 Ludicul în teoretizarea lui Johan Huizinga defineşte un element-stimul al culturii, o 

constantă a emergenţei ideilor novatoare în cultură. 
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Epigonii). Din perspectiva teoriilor
5
 filosofice despre ironie, Cugetările 

sărmanului Dionis, ca de altfel întreaga creaţie poetică ironică, se 

racordează mai degrabă viziunii hegeliene. Viziunea hegeliană asupra 

ironiei, la care subscrie şi Eminescu, este una negativistă, profund 

nihilistă: nu există scăpare. Ironia eminesciană este mai mult sceptică 

decît pamfletară, mai mult tragică decît comică.  

Tehnici de realizare a strategiei ironice 

Autonomia limbajului 

Observăm la poetul romantic crearea unui idiolect propriu (cf. 

Caracostea, 1980: 160), a unei „limbi Eminescu”, astfel identificăm la el 

un raport complex între „limba poetică” şi „limba literară”. Ne raliem 

identificării lui Dimitrie Irimia şi Dumitru Caracostea unor raporturi de 

convergenţă şi divergenţă în limbă, a unor relaţii între planul semantic şi 

planul expresiei, între limbajul poetic şi cel muzical.  

Observăm o selecţie a cuvintelor care sînt combinate,  neobişnuit 

pentru epoca în care scria poetul, dar chiar şi pentru contextul actual, prin 

care se redă o mai mare complexitate limbajului şi o mai amplă putere de 

sugestie. Remarcăm, pe bună dreptate, „puterea combinatorie a 

cuvintelor” cum a numea Liviu Rusu.  

Acest uz eminescian al limbii, identificabil ca element al ironiei în 

Cugetările sărmanului Dionis, presupune autonomia limbajului.  

Optica ironică: ironia eminesciană se manifestă ca discrepanţă, 

dezechilibru al  dipticului fenomenal – esenţial, este ceea ce Schlegel 

numea „libertatea subiectului de a domina obiectul”.  

Contrastul exprimat prin procedeul antitezei, care creează 

asimetrii şi simetrii, structură definitorie pentru gîndirea poetică a lui 

Eminescu şi pentru limbajul creaţiei sale, este extinsă la toate nivelele 

textuale.  

                                                 
5
 Teoriile filosofice care s-au impus cu predilecţie şi care se regăsesc în lucrările 

ultimilor ani, referitoare la subiectul tratat de noi, aparţin lui Hegel şi Kierkegaard. 

Acestea se diferenţiază prin atitudine: în perspectivă hegeliană ironia este negatoare, 

nihilistă, pe cînd, în sens kierkegaardian, ironia are rol corijabil. 
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Brevilocvenţa
6
 care se realizează prin elipsă, suspensie, „locuri 

goale”, cezură, densifică expresia. Totodată, acest procedeu, amplifică 

ironia prin trecerea sub tăcere a autorului, (cf. Jankélévitch, 1994: 157-

158), acea reticenta ciceroniană, convertită în reservatio mentalis în Evul 

Mediu, exprimare neterminată a gîndirii care ,,lasă fără expresie acea 

parte a gîndirii care contrazice partea exprimată”.  

Ironia livrescă este un  aspect important al ironiei eminesciene: 

pe lîngă simbolurile amintite anterior, regăsim expresii celebre precum 

parafraza shakespeariana „Un regat pentr-o tigară”. De asemenea, o 

versul „Le arăt că lumea vis e – un vis sarbăd – de motan”, încărcat de 

ironie, prin demitizarea motivului calderonian „la vida es sueño” şi 

ridiculizarea lui „un vis sarbăd de motan”. Constatăm ocurenţa în acest 

vers a expresiei „vis sarbăd”, pe care o putem identifica şi în Mortua est!. 

Ironia livrescă implică şi o nuanţă tragicomică în catrenul al 

doisprezecelea, diatribă asupra religiozităţii şi Bisericii:  „Sau ca popă 

colo-n templul, închinat fiinţei, care/După chip şi asemănare a creat 

mîţescul neam”, „Haram/De-al tău suflet, motănime, nepostind postul cel 

mare!”. Acelaşi efect îl produce şi expresia latinească: „Anathema sit!”. 

Autoironia este un alt procedeu care balizează strategia ironică 

eminesciană, poetul comparîndu-şi constant existenţa cu cea a fiinţelor 

ridicole, a animalelor: ,,De-ar fi-n lume numai mîţe, tot poet aş fi?”, 

„Mieunînd în ode-nalte, tragic miorlăind”. Uzul genitivelor ,,mieunînd” 

şi „miorlăind” amplifică autoironia, poetul atribuindu-şi acţiuni 

animaliere, ridiculizînd prin aceasta însăşi misiunea de poet.  

Mărcile ironiei la nivel lingvistic  

Ironia la nivelul morfologic al limbii 

Observăm la Eminescu, în poemul Cugetările sărmanului Dionis, 

o reorganizare morfologică, poetul operînd la nivel morfologic al 

expresiei, în sensul unei reorganizări şi resubstanţialăzări, includerii unor 

contraste, opoziţii între diferitele categorii gramaticale identificate. 

Aceste operaţii şi selecţii de cuvinte din paradigma limbii române, se 

                                                 
6
 Am preluat această caracteristică a limbajului eminescian din lucrarea lui Dumitru 

Irimia. 
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caracterizează printr-un grad de abstractizare a cărui existenţă, Eminescu, 

o identifică latent în limbă, el sfidînd aticismul limbii.  

Remarcăm inventarea unui nou termen, derivat de la numele 

romanticului german Heine, heinizînd, care produce efecte comice atît 

izolat, denominaţie a unei atitudini/acţiuni caracteristice poetului, cît şi 

contextual, acţiunea (se presupune intelectuală) are ca subiecţi, şoarecii. 

(cf. Irimia, 2008: 133). 

La nivel textual, constatăm numeroşi termeni formaţi prin 

conversiune, din substantive, în mod special, cu un rol conştient ironic în 

poem, de exemplu, „mucoasa lumînare”, „garafa pîntecoasă”, „mîţeasca 

fantezie”. Sufixarea şi prefixarea indică o mutaţie semantică, o degenerare 

a sensului, punînd pe plan secund aspectul semantic, în favoarea celui 

expresiv-afectiv, hipocoristic. Astfel, întîlnim în poemul Cugetările 

sărmanului Dionis, o serie de termeni derivaţi, în special cei provenind 

din cîmpul lexical al cuvîntului „mîţă”: „mîţescul neam”, „mîţeasca 

fantezie”, „motănime”, prezenţa lor subliniind limbajul esopic al 

poemului ironico-ludic eminescian.  

Diminutivele introduc o serie de nuanţe semantice în discurs şi în 

structura lui, fiind permisive ironiei. În dezvoltarea componentei ironice a 

limbajului, diminutivelor cu funcţie ironică, „căpăţelul”, „şoaric”, li se 

adaugă substantive derivate prin sufixe augmentativ-colective: 

„motănime”, iar acest joc creat la nivel morfologic, diminutiv-

augmentativ, corespunde jocului lingvistic, stilistic al întregului poem, 

accentele ironice al poemului manifestîndu-se de la straturile primare ale 

discursului poetic. Nivelul morfologic, dublat de cel lingvistic, produce 

conceptualizarea anumitor semnificanţi, precum, adjectivele provenite din 

substantiv menţionate anterior, „mucoasa lumînare” sau „garafa 

pîntecoasă”. 

Pronumele utilizate în Cugetările sărmanului Dionis, situează 

poetul în permanente raporturi cu lumea, acţionează ca indici de 

identificare/asociere cu o anumită clasă, (vezi pronumele „voi”), dar 

introduc şi variate planuri aparent antitetice, aparent perspective 

opoziţionale, raporturi determinate eu – tu/voi. Această determinare eu-tu, 

implică o similaritate în raportul poet-motan, motanul înfăţişat metonimic 

ca poet. Similaritatea nu se opreşte aici, ci evocă similitudinile dintre 

existenţa animalieră şi precaritatea vieţii poetului.  
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Interjecţiile repetate şi abundente în acest text, sînt sugestive 

pentru armonia imitativă, onomatopeică pe care o creează, dar 

funcţionează şi ca exemple, pentru registrul stărilor sufleteşti. Interjecţiile 

„vai!”, „ah!”, „haram!”, „Zău!”, „bruh!” sugerează ironia convertită în 

glumă a poetului, categoria estetică a umorului complementară, în 

Cugetări..., ironiei ludice. 

Mărci sintactice ale ironiei  

Ironia eminesciană la acest nivel surprinde dislocări sintactice, 

cezuri cu rol în sintaxă şi versificaţie, ,,locuri goale”, care scindează 

legătura dintre unităţile de versificaţie şi cele semantico-sintactice. 

Evitarea unor raporturi sintactice repercutează asupra expresiei. Relaţia 

sintaxă-ambiguitate este un alt indice care contribuie la crearea ironiei. 

Sintaxa poemului, ea însăşi componentă a ironiei poetice, se 

caracterizează printr-o libertate lexicală şi frazeologică, care creează în 

planul expresiei o atitudine pseudo-buffoniană.  

Construcţiile incidente sînt o particularitate a strategiei ironice 

eminesciene, plan afectiv al structurii de profunzime a procesului 

semnificării: „Dară eu – ce-mi pasă mie, bietul «ins »/La ce să-l purec?”. 

Alături de construcţiile incidente, replicile ironice care indică distanţarea 

poetului „Cu himere!...Dar de unde?” marchează, de asemenea, o 

modificare la nivelul sintaxei, obstrucţionînd fluiditatea expresiei.  

La nivel sintactic, elipsa şi dislocarea, deschid drum izolării 

sintactice şi, în consecinţă, reliefării expresiv-semantice. Caracterul difuz 

al raporturilor sintactice, topica inversă, sînt tot atîtea mărci ale ironiei, 

care se realizează, de cele mai multe ori, prin excesiva utilizare a cratimei 

ca semn de punctuaţie: „îmi văd suflarea – şi căciula cea de oaie/Pe 

urechi am tras-o zdravăn – iar de coate nici că-mi pasă”, „oare de nu – 

cui ce-i aduce? – Poezie – sărăcie!”. 

Sintaxa discursului poetic ironic, poate fi afiliată după opinia lui 

Iulian Costache, „versului de fier” lermontovian, care se particularizează 

prin caracterul declamativ şi puţin cantabil, lărgirea vocabularului spre 

„cuvinte prozaice”, obţinerea de efecte deosebite ale rimei, alternanţe 

metrice, epitete sonore.  
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Mărci lexicale ale ironiei 

La nivel lexical se constată predilecţie pentru termenii populari, 

pentru elementul popular, mai sugestiv în dezvoltarea relaţiilor dintre 

semnificant şi semnificat, în dezvoltarea unor semnificaţii poetice mai 

complexe. 

Probabil efectul ironic cel mai pregnant îl oferă combinaţiile lexicale 

de termeni aparent incompatibili, cît şi limbajul esopic la care Eminescu 

recurge. Ironia ludică din poemul Cugetările sărmanului Dionis este 

marcată cu precădere de limbajul fabulistic. Astfel, regăsim la nivel lexical o 

serie de termeni aparţinînd cîmpului semantic al animalelor, care trădează 

imaginarul poetic ce asociază existenţa de poet cu cea de animal. Evident, 

acest aspect al paralelismului surprinzător poet-motan, indică existenţa 

autoironiei în text.  

Elementele regionale au funcţii deosebite pentru cele două aspecte 

ale limbajului poetic eminescian, corelate: ironic şi satiric. În dezvoltarea 

ipostazei ironice a limbajului, termenii regionali se împletesc cu cei populari, 

Eminescu pledînd pentru putere de sugestie şi expresivă a graiului popular 

românesc şi a celui regional. Poemului supus analizei noastre, recuzita de 

termeni populari şi regionali îi conferă virtuţi umoristice şi, de asemenea, îi 

conturează atmosfera de ironie ludică, îngăduitoare, despre care vorbeam 

într-un capitol anterior. „Iată, pe mînă cum codeşte un purec negru!”. Alte 

exemple de termeni regionali: „se-nmoaie”, „şoarec”, „părete”, „ţi-i drag”. 

Elementele arhaice încearcă să definească specificul epocii sau 

reconfigureze contextul, culoarea locală, avînd valori simbolice. În sine, 

arhaismele nu au putere de sugestie foarte mare în acest text, dar uzul lor 

combinat paradigmatic cu neologismele, redă textului poetic, ca şi în cazul 

anterior virtuţi umoristice: „Rendez-vous i-a dat în şură”.  

Perioada în care scrie Eminescu este caracterizată printr-o invazie a 

elementelor străine, ca urmare a influenţelor occidentale, cu precădere 

franţuzeşti, provocînd o opoziţie firească din parte poeţilor, în speţă, şi a lui 

Eminescu. „Din rădăcini proprii, în adîncimi proprii, răsare civilizaţia 

adevărată a unui popor barbar, nu numai dina maimuţăreala obiceiurilor 

străine, limbilor străine” (cf. Irimia, 2008: 236). Anumite versuri surprind o 

ironie subtilă la adresa franţuzismelor prin însăşi utilizarea lor: 

„promenadă”, „gentilă”, „rendez-vous”, amplificată de interogaţia cu 

puternice accente ironice: „oare ştie franţuzeşte?”.  
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În Cugetările sărmanului Dionis, umorul este amplificat prin 

tehnica contrastului lingvistic: în acelaşi vers sînt utilizaţi termeni din sfere 

opuse: arhaism şi neologism: „Şi cu pasuri melancolici meditînd îmblă...”; 

„mieunînd în ode nalte, tragic miorlăind”. Cruditatea regionalismului 

strident şi inexpresiv întră în reacţie cu exotismul neologismului, catalizate 

de artificialul diminutivelor şi adjectivelor gerunziale.  

Observăm în acest poem, recursul la nume proprii7, devenite 

simboluri, „Homer”, „Garrick”, selectate din diverse sfere ale culturii şi 

introduse „într-un mod firesc în poezie”, constituind un alt procedeu al 

ironiei, prin dezvoltarea nuanţei livrescului, ca aspect al ironiei.  Totodată, 

acestea acţionează textual ca aluzii, pe care le putem explica în manieră 

genettiană, ca indici intertextuali.  

La nivelul versificaţiei se poate identifica, de asemenea, puterea de 

semnificare în ironie, prin paralelism a acestor termeni din sfere lexicale 

diferite: neologisme care rimează cu arhaisme sau regionalisme, spre 

potenţarea accentului ironic. Marea bogăţie semantică a celor trei categorii 

lexicale expuse anterior, caracterizează limbajul ironic din poem: „În 

aplauzele grele a canaliei de uliţi”; ,,Noaptea-n pod, cerdac şi streşini, 

heinizînd duios la lună”. 

Mărci semantice ale ironiei 

Aşa cum am mai spus, Eminescu fidelizează cu discursul său, creînd 

un propriu cod poetic, caracterizat prin resemantizare terminologică, uz al 

„cuvintelor nepotrivite”, incertitudini gramaticale şi neglijenţe formale. 

Remarcăm asocierea de termeni care aparţin unor sfere semantice diferite. 

Uzul acestui tip de limbaj esopic subtilizează ironia, în special, în strofele 6, 

12, 13, 14, în care mesajul poetului conţine mai evident o critică la adresa 

convenţiilor religioase, a bisericii, a franţuzismului emergent în societatea 

românească contemporană poetului, a societăţii care respinge geniul 

Polisemia şi omonimia, după opinia lui Irimia, fac din vocabularul 

poetic eminescian, nivelul cel mai revelator, atît sub aspectul sugestivităţii, 

cît şi pentru starea de tensiune dintre semnificat şi semnificant, limbajul 

poetic eminescian caracterizîndu-se prin densitate semantică. Un aspect de 

                                                 
7
 Poemele eminesciene, predilect ironice, cuprind nume din mitologia scandinavă, 

greacă, latină, dacă, referinţe simbolice, al căror uz surprinde o particularitate a ironiei 

eminesciene: livrescul. De exemplu, Odin, din Odin şi poetul, Atlas, în Scrisoarea I, 

Dalila, în Scrisoarea V. 
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omonimie utilizată cu virtuţi prozodice regăsim în versurile: „...Iată pe mînă 

cum codeşte-un negru purec; (...), Dară eu – ce-mi pasă mie – bietul «îns» la 

ce să-l purec?”. 

Antonimia creează paralelisme, iar uzul lor are rol emfatic: 

evidenţiază un termen, prin intermediul altuia. Ironia eminesciană surprinde 

o relaţie intimă, de profunzime, între planul expresiei şi planul semantic, 

identificăm în acest poem extinderea ironiei asupra întregii vieţi materiale.  

Mărci stilistice ale ironiei 

Ne raliem opiniei lui Mihai Sadoveanu care, într-o prefaţă la o ediţie 

a poeziilor lui Eminescu afirma că ,,de la epitetul convenţional, Mihai 

Eminescu se înalţă brusc, la vorbele care, despărţite şi izolate de la începutul 

limbii, dintr-o dată se cunosc şi se logodesc într-o bucurie tainică”. Stilistica 

textului eminescian, surprinde un grad de prelucrabil şi de exploatare a 

limbajului poetic ce creează un „spaţiu decontingentizat” (cf. Costache, 

2008: 22), caracterizat printr-o amplificată reflexivitate a discursului. Uzul 

stilistic al textului, cu toată ambiguitatea creată de ironie, păstrează echilibrul 

semnificant-semnificat, în perspectiva lui Jirmunski: „în limbajul poetic 

expresivitatea emoţională a sunetelor se leagă totdeauna de înţelesul 

versurilor”. 

Descoperim în acest poem o serie de asocieri de termeni aparent 

incompatibili, cu efecte umoristice şi ironice, care amplifică ironia ludică a 

acestui poem. La nivel stilistic, figura care accentuează cel mai mult ironia, 

este metonimia. Întregul poem este o metonimie a poetului şi existenţei sale 

precare, sub aparenţa existenţei vieţii animaliere liliputane: „De-ar fi lumea 

un sat de mîţe – tot poet aş fi? Totuna:/Mieunînd în ode-nalte, tragic 

miorlăind”.  

Litota deflaţionistă se opune emfazei inflaţioniste şi grandilocvente. 

Litota creează un regim liliputan al contextului, microscopic, rizibil al 

realităţii fenomenale, opuse numenului. „Cum nu sînt un şoarec, Doamne – 

măcar totuşi are blană”, „au ieşit la promenadă – ce petrecere 

gentilă!/Ploşniţa ceea-i bătrînă, cuvios în mers păşeşte”. 

Interogaţiile retorice fac trimitere la aspectul socratic izolat al ironiei 

eminesciene. Socraticul ironic se caracterizează prin adresarea de întrebări, 

cu scop de revelare a adevărului prin maieutică, dar spre deosebire de 

aceasta, la Eminescu, adevărul este aprioric descoperit, iar poetul nu vrea 

decît să-l releve altora, ironia sa avînd aşadar izolat şi funcţie formativă. 

Aceste interogaţii au rol de captatio benevolentiae pe tot parcursul poemului, 
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indicînd inflexiuni ale tonalităţii şi intonaţiei, ambele indicii ale ironiei: 

„oare ştie franţuzeşte?”, „Ce idei se-nşiră dulce în mîţeasca-i fantezie?”, 

„Dar de unde?”, „Nu vedeţi ce-nţelepciune e-n făptura voastră chiară?”.  

Oximoronul din titlu surprinde prima nuanţă ironică a poemului prin 

asocierea calificativului „sărman”, livrescului şi simbolicului nume Dionis, 

zeul petrecerilor, vinului şi desfrîului.  

Epitetele adnominale sînt cele mai frecvente pentru redarea ironiei la 

nivel retoric. Acestea se subordonează unor substantive sau pronume, 

interpretînd estetic însuşiri ale unui univers considerat în dimensiunile fiinţei 

sale finite: „garafă pîntecoasă”, „mucoasa lumînare”, „mîţeasca fantezie”.  

Personificarea accentuează ironia textuală, fiind realizată atît prin 

epitete sau simple atribute umane oferite lumii animale „mîţeasca fantezie”, 

„pasuri melancolici”, „curcanii.... meditînd”, „motan blazat”, precum şi prin 

adresări directe făcute de poet: „Măi motane,/Vino-ncoa să stăm de vorbă”.  

Comparaţiile explicite bazate pe generalizare sînt o altă sursă de 

ironie: „Ca ţiganul, care bagă degetul prin rara casă”, „Sau ca popă (...)/ Aş 

striga: O, motănime!”.  

Exprimările pleonastice, „în mers păşeşte” şi tautologice „firea mai 

presus de fire”, „mintea mai presus de minte”, constituie licenţe poetice 

uzitate cu efect hilar, ironic.  

Atitudinea poetică  

Atitudinea poetică se exprimă prin funcţia generativă, ci nu 

formativă, a ironiei. Poetul incită la reflexie, dar nu se impune drept poet 

profet, nici in acest poem ironic-ludic, nici în poemele satirico-ironie. Ironia 

din Cugetările sărmanului Dionis, nu surprinde altceva decît o stare de fapt, 

condiţia poetului în societate, iar tonalitatea versurilor din care transpare 

atitudinea de detaşare eminesciană contemplativ-stoică, este de factură 

umoristică, nu tragică, deşi imaginarul este implementat de 

tragismul/deplorabilul condiţiei omului superior. 

La Eminescu, ironia manifestă o tendinţă de dizolvare a referentului 

conţinut de text, în solventul propriilor ficţiuni. Revenim la ceea ce am numit 

tăcerea poetului, evidentă şi prin versurile cu „locuri goale”, puncte de 

suspensie, cezuri, (cf. Costache, 2008: 22), în care tăcerea se manifestă ca 

reticenţă în faţa reacţiilor incomprehensive ale contemporanilor, care 

facilitează precaritatea existenţei omului de geniu.  

Totuşi, aceste locuri goale ale textului vizează coparticiparea 

lectorului: conştiinţa poetică eminesciană are siguranţa unui anumit tip de 
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lector dezirabil: cititorului real, ancorat în realitate, în contingent, Eminescu 

îi refuză accesul la text, parcursul decriptării fiind stopat pentru acest lector 

superficial. Spre deosebire de acesta, lectorului dezirabil îi deschide un 

traseu de lectură spre imaginar, spre ficţiune, prin indicatorii punctuali şi nu 

numai punctuali.  

Prin recursul la ironie, Eminescu infirmă orizontul de aşteptare al uni 

cititor cantonat în vechile norme estetice, producînd metamorfoze ale acestor 

vechi norme.  
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Master I, Cluj-Napoca 

 

Avataruri ale Morții, înger cu-aripi negre în poezia 

eminesciană 

1.1. Poezia Moarte, înger cu-aripi negre apare postum, în 

numărul 1 din 1991 al revistei „Manuscriptum”, număr dedicat integral 

lui Mihai Eminescu. 

Potrivit notaţiei din finalul poemului, textul a fost redactat în 

intervalul 1872-1873, perioadă pe care Ioana Em. Petrescu o atribuie 

„marilor antume”. Conform criticului, „prima etapă a poeziei lui 

Eminescu conturează imaginea unui univers care nu e decît traducerea în  

materie a gîndirii divine [...]. Gîndirea divină e condiţia de existenţă a 

lumilor, dar şi măsura vieţii indivizilor [...]. În acest univers paradisiac, 

gîndirea divină şi cea umană sînt consubstanţiale şi, în mod egal, 

creatoare de lumi” (Petrescu, 1978: 47). Este, aşadar, o perioadă de 

deschidere spirituală, în care universul se organizează după modelul 

platonian, în armonie cu fiinţa poetului, care debordează de optimism. 

1.2. O particularitate a poeziei eminesciene este însă tocmai 

dificultatea de a încadra un text, fiindcă adesea etapa de creaţie, stabilită 

din punct de vedere cronologic, nu corespunde cu cea pe care textul o 

concretizează ontologic. Viziunea poetică asumată se conturează în 

funcţie de raportarea eului poetic la sine şi la divinitate, iar concepţia 

asupra lumii se va organiza în funcţie de calitatea acestei relaţii duale. 

Astfel că, deşi sub aspect cronologic Moarte, înger cu-aripi negre 

aparţine unei prime etape de creaţie, tema poeziei, anticipată subtil de 

titlu, pare să depăşească liniile de creaţie specifice acestei perioade prin 

viziunea asupra morţii. „Dacă în prima etapă a creaţiei eminesciene 

divinul lua forma demiurgului platonician, dacă în cea de a doua etapă 

demiurgul se demonizează, devenind sinonim cu schopenhaueriana voinţă 

de a fi şi excluzînd posibilitatea morţii, în această a treia etapă funcţia 

demiurgului şi-o asumă moartea sau nefiinţa” (Ibidem: 189). 

1.3. Analiza textului eminescian vizează reliefarea trăsăturilor 

care să poată proba apartenenţa la una dintre etapele de creaţie ale lui 
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Eminescu, precum şi încadrarea poeziei în estetica romantică. Este 

binecunoscută maniera poetului de a reveni, aproape obsedant, asupra 

textelor lui, aşa încît o a doua întrebare pentru care voi încerca un răspuns 

este aceea referitoare la rămînerea în manuscris a textului, cu toate că este 

redactat între 1872-1873, interval în care Eminescu dovedeşte încă elan 

creator şi interes pentru opera lui. Toate aceste ipoteze de lucru vizează 

substanţierea relevanţei pe care Moarte, înger cu-aripi negre o are pentru 

opera eminesciană, aceasta din urmă fiind asociată inseparabil 

fenomenului romantic, dar şi pentru lirica românească. 

2.1. Textul eminescian se plasează în aria esteticii romantice încă 

din debutul său, prin titlul care exprimă o temă predilectă pentru 

romantici: moartea. Reprezentat de o invocaţie dezvoltată în cel de-al 

treilea vers al primei strofe, titlul fixează viziunea eminesciană asupra 

morţii: „Moarte, înger cu-aripi negre”. Concretizată sub forma unui 

înger, fiinţă cu existenţă imaterială, moartea este de fapt imaginea 

răsturnată a îngerului, demonul. Poetul mizează, aşadar, pe antiteză şi 

oximoron pentru a pregăti orizontul de aşteptare al lectorului. De 

asemenea, titlul fixează una dintre ipostazele în care este portretizată 

moartea, aceea a demonului adus în fiinţă prin invocarea poetului.  

Aşa cum anticipează titlul, poemul gravitează în jurul temei 

morţii, temă prin excelenţă romantică. Personificarea insistentă a morţii şi 

dedublările repetate, mai mult sau mai puţin antitetice, alcătuiesc un 

portret complex al unei figuri lirice de o forţă extraordinară, cu accente 

decadentiste. 

Prima strofă concentrează ipostazele în care i se relevă moartea 

poetului. Aceasta e femeia „despletită şi turbată în războaie” dar şi 

„blîndă cînd aripile i se-nmoaie”. Tabloul al cărui ax este antiteza este 

apoi nuanţat prin adăugarea trăsăturii angelice, la fel ca în Povestea 

magului călător în stele: moartea este îngerul negru. „Diademul de spini” 

marchează concomitent identificarea cu divinitatea – prin însemnele 

tradiţionale, dar şi negarea – prin demonismul îngerului întunecat. Ca un 

veritabil dumnezeu, moartea oferă accesul la cunoaştere, la o cunoaştere 

nemediată şi definitivă: „te pricepem/[Numai] cînd ieşim din tine [şi-al 

vieţii mers începem]”. Existenţa este supusă morţii, simbol al eternităţii şi 

o treaptă necesară în procesul de iniţiere prin care fiinţa umană trebuie să 

treacă pentru a ajunge la cunoaşterea absolută. De aceea, în viziunea 

poetului, primul segment al vieţii – cel premergător morţii, este unul de 
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iniţiere în viaţa reală, ulterioară morţii. Identificarea morţii cu „nefinitul” 

deschide însă şi o altă posibilitate de interpretare a versului citat anterior: 

viaţa umană este o ieşire temporară din universul morţii, al nefiinţei, 

pentru a cunoaşte moartea prin intermediul simţurilor. Ideea că viaţa îşi 

trage sevele din nefiinţa în care urmează să se întoarcă plasează textul în 

secvenţa de creaţie poetică eminesciană caracterizată prin pesimismul 

ultimelor perioade artistice, fără a ieşi din sfera romantismului, ba 

dimpotrivă: viziunea romantică e de observat mai ales în diversele chipuri 

în care se materializează moartea, temă romantică de excepţie. 

Portretul fiinţei se conturează în cea de-a doua strofă printr-o 

aparentă antiteză la nivelul discursului, marcată prin conjuncţia 

adversativă „dar”. Cu toate acestea, poetul afirmă esenţa comună a 

oamenilor şi a morţii: „în noi e o scînteie care-adînc seamănă ţie”. 

Liantul dintre oameni şi moarte este spiritul, ale cărui margini se întind 

înspre moarte şi înspre veşnicie. Sufletul omului funcţionează metonimic, 

oglindind între limitele umanului infinitul morţii: „Şi în mărginirea 

noastră el e imaginea ta”. Individul romantic adună în el contrariile, 

„scînteia” de viaţă fiind, în egală măsură, scînteie a morţii. În mod 

paradoxal, viaţa veşnică spre care tinde sufletul este în moarte: „El din 

[nou] vrea-n veci să zboare, să reintre iar [în] tine”. Deşi sfidează legile 

gramaticii, accentuarea reintegrării spiritului în moarte evidenţiază 

viziunea apolinică eminesciană, specifică primei perioade de creaţie. 

Înţelegerea morţii nu este posibilă din interiorul ei, ceea ce impune 

necesitatea îndepărtării. Pretextul care determină existenţa vieţii este, aşa 

cum rezultă din această strofă, pătrunderea în tainele morţii: „El (spiritul) 

din [nou] vrea-n veci să zboare, să reintre iar [în] tine:/Ca fiinţa-ţi s-o 

priceapă se coboară-n noi cîtva”. Oglinda, substitut al motivului ochilor 

din triada romantică, este spaţiul care face posibilă identificarea omului 

cu moartea. Vorbind despre modelul cosmologic kantian al universului 

poetic eminescian, Ioana Em. Petrescu afirmă că „gîndirea umană e 

oglinda prin care divinitatea informă ajunge să se înţeleagă pe sine” 

(Ibidem: p. 19). Iată ce împiedică raportarea armonioasă la univers: 

originea acestuia în moarte şi, mai ales, prezenţa morţii în ipostaza 

demiurgică. 

Superioritatea morţii în raport cu viaţa este sugerată în cea de-a 

treia strofă prin aliteraţia din primul vers: „Imortală-i numai moartea”, 

dar şi prin alăturarea oximoronică: moarte – „icoană vie”. Moartea este o 
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prezenţă vie, responsabilă de meşteşugirea corpului uman, ceea ce explică 

supunerea trupului de carne în faţa morţii. Imaginea morţii este succesiv 

realizată prin cuvinte care accentuează caracterul ei material – „chipul ei 

aievea”, „boiul ei concret”, şi derealizată, încercările de portretizare fiind 

mai degrabă ipostazieri diferite, iar nu elemente ale unui aceluiaşi tablou. 

Moartea se substituie demiurgului ce preschimbă lucrurile în curgere 

ireversibilă: „Ea lucrează-n orice fibră, pe-ori[ce] rază de gîndire,/Şi din 

corp face-orologiu ce-arată-n necontenire/Cumcă orice pas îl facem e un 

pas înspre mormînt”. Remarcabilă este expansiunea gradată a lucrurilor 

ce intră sub incidenţa morţii: de la organism, la „orice fibră” şi pînă la 

„orice rază de gîndire”, de la lumea animată, la cea materială şi, în final, 

moartea cuprinde tărîmul imaterial al gîndului. Valenţele de „zeitate a 

timpului” ale morţii sînt de natură să pună în lumină efemeritatea lumii şi 

traiectoria ei clară înspre nefinitul morţii. Cealaltă temă a textului, deşi 

abia conturată, este implicit cea a timpului. Ciclicitatea vieţii nu este 

altceva decît un dar oferit lui Cronos, un tribut adus Morţii. 

Ultima strofă clarifică prezumţia anterioară, prin stabilirea 

identităţii celor două entităţi: „Moarte, eşti măsura vremei”. Explicitarea 

insistentă a acestei trăsături a morţii trădează caracterul de „text 

neterminat” al poemului: „După paşi ţi se măsoară/Bucăţile-eternităţii. 

Cu cît lucrii mai alene/Cu-atît veacur‟le-s mai lungi. Fără tine secoli nu-

s”. Relaţia intrinsecă dintre timp şi devenirea întru moarte este evidenţiată 

prin prezentarea „pietrelor de mormînt” drept mărci ale istoriei. Doar 

ultimul vers salvează strofa coagulată în jurul ideii hiperprotejate că 

singura unitate de cuantificare a timpului este moartea prin recunoaşterea 

caracterului iluzoriu al vieţii şi originea comună a oamenilor şi a 

întregului univers în moarte: „Tu trăieşti, nu noi. În tine-[i] vieţii răsărire 

şi apus”.  

La nivelul discursului, poezia Moarte, înger cu-aripi negre, 

întăreşte impresia de text „în lucru”. Lirismul subiectiv este întrerupt în 

strofa a treia de o secvenţă de meditaţie filosofică, în registru obiectiv. 

Monologul adresat e abandonat în aceste versuri în favoarea discursului 

cu caracter gnomic, chiar dacă ultima strofă readuce în atenţie figura 

morţii, căreia poetul îi vorbeşte cu înflăcărare, încheindu-şi textul 

apoteotic, prin proclamarea morţii ca etalon al vieţii. Ideea de supunere a 

individului în faţa morţii este susţinută şi prin elementele de construcţie a 

discursului poetic: aglomerarea de cuvinte prin care este invocată şi 
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portretizată moartea lasă puţin spaţiu lirismului reflexiv care descrie fiinţa 

umană. Mai mult, pentru a accentua precaritatea individului în raport cu 

moartea, chiar şi acolo unde există, referinţa la acesta se face nu prin 

afirmarea unei unicităţi specific romantice, ci prin persoana întîi plural, a 

pronumelor şi verbelor: „noi”, „noastră”, „pricepem”, „ieşim”, 

„începem”, „privim”. Preponderenţa termenilor care pun în lumină 

moartea din cît mai multe unghiuri oferă claritate viziunii poetice 

eminesciene, însă suspectez limbajul textului de lipsă de şlefuire acolo 

unde insistenţa asupra unei idei se face prin alăturare pleonastică: „El din 

[nou] vrea-n veci să zboare, să reintre iar [în] tine” sau chiar prin 

repetarea aceluiaşi cuvînt: „Şi privim a tale pasuri cu-a simţirilor lumini”, 

„Cumcă orice pas îl facem e un pas înspre mormînt”, „După paşi ţi se 

măsoară/Bucăţile-eternităţii”.  

Dincolo de toate posibilele imperfecţiuni, discursul eminescian se 

detaşează de poezia din vremea lui prin dislocarea elementelor 

componente ale frazei, o notă categoric postromantică. Ideea poetică 

eminesciană sfidează constrîngerile impuse de spaţiul unui singur vers: se 

termină la jumătatea lui, începe brusc, continuîndu-se în versul următor. 

Exemplară în acest sens este ultima strofă, posibil experiment de lirism 

postromantic: „Moarte, eşti măsura vremei./După paşi ţi se 

măsoară/Bucăţile-eternităţii. Cu cît lucri mai alene/Cu-atît veacur‟le-s 

mai lungi. Fără tine secoli nu-s./Cum urmează-a tale fapte astfel vremile 

s-urmară. / Pietre de mormînt sînt toate a istoriei hotară,/Tu trăieşti, nu 

noi. În tine-[i] vieţii răsărire şi apus”. 

Din punctul de vedere al compoziţiei, poezia Moarte, înger cu-

aripi negre deschide o altă dezbatere. Cele patru strofe, alcătuite din cîte 

şase versuri ample, rimează aleatoriu: în prima strofă: primele două 

versuri, versul al treilea cu ultimul, versul al patrulea cu cel de-al cincilea; 

în strofa a doua: doar primele trei versuri rimează; în strofa a treia: 

primele două versuri şi versul antepenultimul cu penultimul; în ultima 

strofă: cel de-al treilea vers cu ultimul şi cel de-al patrulea cu penultimul. 

Dicţionarul eminescian de rime şi preocuparea binecunoscută a poetului 

pentru sonoritatea textelor sale împiedică orice încercare de motivare a 

lipsei rimei drept cauza rămînerii în manuscris a poemului. Mai degrabă, 

Eminescu renunţă la o parte din constrîngerile formei, favorizînd ideea, 

într-o manieră extrem de modernă pentru lirica din vremea lui. 
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3. Sub aparenţa de „moloz” sau „frîntură”, Moarte, înger cu-aripi 

negre, precum şi alte texte neglijate sau descoperite relativ recent de către 

editori, îşi păstrează prospeţimea la o lectură liberă de prejudecăţile 

imensei bibliografii critice pe tema operei eminesciene. Romantică prin 

modalitatea de tratare a temei şi viziune, poezia prefigurează, prin 

construirea portretului morții cu multiple fațete, o veritabilă figură 

romantică, prin motivele specific eminesciene ca femeia-înger și îngerul 

negru, puse în valoare prin antiteză și oximoron, o vîrstă postromantică a 

liricii româneşti, suficient de inovatoare încît să-l determine pe poet să-şi 

păstreze textul pentru sertar. O altă ipoteză a amînării indefinite a 

publicării o constituie, aşa cum am demonstrat, inegalitatea expresivă a 

versurilor, redundanţele şi necesităţile de stilizare a sonorităţii. 

Situată la confluenţa dintre perioadele de creaţie eminesciene, 

poemul Moarte, înger cu-aripi negre suscită interesul prin combinarea 

unor elemente aparţinînd unor paradigme diferite, prin imaginea inedită, 

personificată, a morţii şi transparenţa lucrată a figurilor de stil. E un text 

valoros estetic tocmai prin zonele de indeterminare prin care transpare 

emoţia poetică. 
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Anul II, Chişinău 

Valenţe ironice ale interogaţiilor retorice în poezia lui 

Mihai Eminescu 

În cadrul comunicării poetice, interogaţia retorică dispune de un 

potenţial expresiv relevant, comportînd valori semantice de natură 

afectivă, circumscrise unei game largi de sentimente şi atitudini: de la 

uimire şi nevoie de certitudine, la indignare şi răzvrătire, oferind 

oportunitatea de „a delibera, a dovedi, a descrie, a acuza, a dezaproba, a 

incita, a convinge, în fine, pentru alte mii de scopuri” (Fontanier, 1977: 

336). Definită, cel mai frecvent, ca o întrebare care nu necesită răspuns, 

dar care totuşi îl subînţelege, căci „e menită a sugera un răspuns mintal 

evident” (Dragomirescu, 1993: 216), interogaţia retorică este un procedeu 

de expresie proiectînd starea de conştiinţă a celui ce o formulează şi 

marcînd o evoluţie spre interiorizare.  

Creaţia lirică eminesciană abundă în structuri interogative 

retorice, integrate, de cele mai multe ori, meditaţiilor existenţiale sau 

sociale ale eului. Marca definitorie a stilului eminescian este, în acest 

sens, interogaţia meditativă, cu „un grad mai mare de indeterminare” şi de 

deschidere prin „suspendarea răspunsului” (Corniciuc, 1999: 152) sau 

prin plasarea lui în zona incertitudinilor. Valenţele ironice ale 

interogaţiilor meditative din creaţia lui Eminescu implică actualizarea 

conceptului de „ironie romantică” teoretizat de Schlegel drept atitudine 

existenţială bazată pe contradicţia relativ-absolut, o „glumă metafizică” 

sau „bufonerie transcendentală”. Sugestiv din această perspectivă este 

exemplul extras din poemul Dumnezeu şi om: „În tavernă?... -n umilinţă  

s-a născut dar adevărul?/Şi în faşe d-înjosire e-nfăşat eternul rege?/Din 

durerea unui secol, din martiriul lumii-ntrege/Răsări o stea de pace, 

luminînd lumea şi cerul...”, structurile retorice cu valenţe ironice 

sugerînd, în acest text, simbioza dintre glorie şi umilinţă circumscrisă 

figurii lui Christ, care, prin exemplul propriei vieţi, conferă un sens 

existenţei umane. Aceeaşi ipostaziere în zona căutărilor (de sens) este 

sugerată de lanţul interogativ-retoric: „Fi-va oare dezlegarea celora 

nedezlegate?/Fi-va visul omenirei grămădit într-o fiinţă?/Fi-va care 
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şterge-a omenimei neputinţă/Ori izvorul cel de taină a luminii-

adevărate?” (Dumnezeu şi om), care sporeşte expresivitatea mesajului şi 

intensifică, totodată, prin folosirea formei inversate a verbului (Fi-va) şi 

inserţia adverbului dubitativ oare, drama neliniştilor existenţiale ale eului.  

Inventariind interogaţiile retorice în textul poetic eminescian, 

remarcăm frecvenţa structurilor axate pe scheme dialogice. Semnalăm un 

dialog cu sine, transcris prin interogaţii retorice cu profundă valoare 

dramatică, care reflectă fie calea romantică a coborîrii în interior ca 

premisă pentru cunoaşterea lumii exterioare: „Şi-ntreb al meu suflet rănit 

de-ndoială/De ce-ai murit înger cu faţa cea pală?”; fie imaginea 

alterităţii – conştientizarea sciziunii interioare a eului şi încercarea de 

refacere a întregului: „Pot să mai reînviu luminos ca Pasărea Phoenix?” 

(Odă. În metru antic). 

O schemă dialogică orientată, de această dată, spre exterior, spre 

lumea transcendentă (Spiritul veşnic) atestăm în versurile: „Tu, ce în 

cîmpii de caos semeni stele – sfînt şi mare,/Din ruinele gîndirii-mi, o, 

răsai, clar ca un soare,/Rupe vălur'le d-imagini, ce te-ascund ca pe-un 

fantom/Tu, ce scrii mai dinainte a istoriei gîndire,/Ce ţii bolţile tăriei să 

nu cadă-n risipire,/Cine eşti?” (Memento mori). Interogaţia retorică, 

dublată de invocaţia Tu (prescriitorul istoriei şi al timpului, ascuns de 

vălurile de imagini, ca expresii ale aparenţei care ascunde principiul), 

punctează o meditaţie asupra sensului istoriei (răul), dar şi a sensului în 

general. Interogaţiile retorice cu valenţe ironice relevă o imensă proiecţie 

fantasmatică, la scara istoriei, a întrebărilor care-l bîntuiau pe poet, 

devenind, astfel, modalităţi de construire a viziunii tragicului la 

Eminescu. Constatarea tristă privind sensul existenţial este transcrisă tot 

printr-o interogaţie: „Dar la ce să beau din lacul ce dă viaţă 

nesfîrşită,/Ca să văd istoria lumii dinainte-mi repeţită,/Cu aceleaşi lungi 

mizerii s-obosesc sufletu-mi mut?” (Memento mori), care sugerează ideea 

deşertăciunii umane, în ultimă instanţă toate fiind „chipuri”, în-chipuiri. 

Structurile interogativ-retorice dezvăluie şi tendinţa de a stabili un 

contact cu cititorul, mizînd pe consfinţirea celor spuse şi adeziunea la 

punctul de vedere al locutorului: „Azi, cînd fraza lustruită nu ne poate 

înşela,/Astăzi alţii sînt de vină, domnii mei, nu este-aşa?” (Scrisoarea 

III). Adresarea directă şi formele verbale la persoana a II-a intensifică 

ideea de dialog mimat, în consens cu constatarea lui Henri Morier care 

sublinia că „interogaţia retorică stabileşte un dialog în care interlocutorul 
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este mut, dar, cu toate acestea, se solicită participarea sa” (apud 

Corniciuc, 1999: 107). Crearea impresiei de dialog real cu interlocutorul 

se realizează prin intermediul unor „operatori” verbali (forma verbală la 

persoana a II-a) sau nominali (substantive la vocativ) care funcţionează ca 

mărci dialogale, reducînd „distanţa” dintre actanţii discursului retoric şi 

creînd impresia de autenticitate. 

În acelaşi context, interogaţia retorică din versurile „Şi acum 

priviţi cu spaimă faţa noastră sceptic-rece,/Vă miraţi cum de minciuna 

astăzi nu vi se mai trece?” echivalează cu un imperativ, presupunînd 

implicare din partea cititorului, schimbare de atitudine, dezvăluind, astfel, 

o funcţie pragmatică a interogaţiei, manifestată prin conturarea unui 

„spaţiu în care se produce solidarizarea efectivă a emiţătorului şi 

destinatarului” (Bogdan-Dascălu, 1981: 531). Alteori, miza poetului este 

acordul din partea interlocutorului (a contemporanilor cărora li se 

adresează): „Au prezentul nu ni-i mare?/N-o să-mi dea ce o să cer?/N-o 

să aflu într-ai noştri vre un falnic juvaer?”. Expresivitatea acestui tip de 

interogaţii, amintind de „întrebările dirijate”, este generată de structurarea 

lor în cascadă, dar şi de contradicţia pe care se axează – o întrebare pentru 

o negaţie. Ele devin un pretext pentru torentul de invective cu care 

pictează tabloului vremii, conturînd, în ultimă instanţă, verdictul dat 

epocii.  

Prin acelaşi procedeu al lanţului interogativ-retoric este exprimat 

refuzul eului creator de a-şi manifesta capacitatea de creaţie:  „De ce 

pana mea rămîne în cerneală, mă întrebi?/De ce ritmul nu m-abate cu 

ispita-i de la trebi?/De ce dorm, îngrămădite între galbenele file,/Iambii 

suitori, troheii, săltăreţele dactile?” (Scrisoarea II). El dezvăluie, 

totodată, starea de spirit a eului eminescian – dispreţul şi scepticismul faţă 

de degradarea raporturilor umane într-o civilizaţie a ambiţiilor meschine, 

ce înăbuşă capacitatea creatoare a artistului adevărat, acel rîs amar şi 

superior care defineşte ironia romantică.   

Interogaţiile retorice eminesciene pot fi privite şi din perspectiva 

corelaţiei afirmaţie-negaţie, avînd ca reper constatarea lui Pierre 

Fontanier: „o particularitate surprinzătoare (a interogaţiilor retorice – n. 

n.) este aceea că, negînd, ea afirmă şi, afirmînd, ea neagă” (Fontanier, 

1977: 336). Analiza interogaţiilor retorice din poezia lui Mihai Eminescu 

relevă faptul că o încărcătură semantică negativă irupe în mod 

surprinzător în construcţii interogative afirmative, iar construcţiile 
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negative actualizează un conţinut afirmativ. În exemplul „Au e sens în 

lume?/Tu chip zîmbitor,/Trăit-ai anume ca astfel să mori?” (Mortua est!) 

structura interogativ-afirmativă construită cu adverbul dubitativ au 

plasează comunicarea în registrul negaţiei implicite, sugerînd caracterul 

absurd, lipsa de sens a existenţei umane.  
În acelaşi text, interogaţia retorică marcată negativ La ce?.../Oare 

totul nu e nebunie?/Au moartea ta, înger, de ce fu să fie?/Au nu ai fost jună, 

n-ai fost tu frumoasă?/Te-ai dus spre a stinge o stea radioasă? are un 

caracter asertiv-afirmativ cu un grad avansat de certitudine. Inserţia 

adverbelor dubitative oare/au nu conferă, de această dată, interogaţiei 

retorice semnificaţia de îndoială sau nesiguranţă, ci pune în evidenţă un 

adevăr incontestabil, neutralizînd sema interogativităţii şi a negaţiei, aceasta 

din urmă devenind, aşa cum precizează cercetătoarea Sabina Corniciuc, „o 

bază generativă a afirmaţiei sigure” (Corniciuc, 1999: 63).  

Abundenţa întrebărilor dubitative în textul citat sugerează încercarea 

disperată a eul poetic de a descoperi un sens profund al vieţii şi al morţii 

(coordonate ale meditaţiei eminesciene), nebunie fiind, în viziunea acestuia,  

destinul de a trăi ca să mori: „Trăit-ai anume ca astfel să mori?/ De e sens 

într-asta, e-ntors şi ateu,/Pe palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu”. Structura 

cu verbul la condiţionalul ipotetic accentuează sensul restrictiv: dacă ar 

putea fi un sens în condiţia de a  trăi doar ca să mori, un astfel de sens nu 

poate fi decît întors (neconform dogmei creştine) şi, prin urmare, ateu. 

În concluzie, se impune ideea că interogaţiile retorice din textul 

poetic eminescian au un potenţial expresiv-afectiv relevant, proiectînd 

complexitatea stărilor de conştiinţă ale eului şi implicînd, totodată, lectorul, 

printr-o operaţie directă sau mimată, într-un un cadru comprehensibil în care 

se negociază sensul mesajului transmis. 
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Dragostea – un lung prilej pentru... ironia clasică şi 

romantică. Studiu de caz Horaţiu, Epoda XV (Pentru 
Neera) – Eminescu, Scrisoarea V  

1. Argument 

Dintru început, trebuie spus că relaţia dintre ironia clasică şi cea 

romantică, aşa cum a fost teoretizată de Schlegel, era una de 

complementaritate, şi nu de opoziţie. Ironia romantică, modernă, ca stare 

de spirit care se ridică deasupra contingentului, era văzută ca o asimilare 

şi reîmprospătare a ironiei clasice (Brown, 2000:  211), o alternativă la 

„formalismul structurat al raţionalismului clasic”, mult mai capabilă să 

redea esenţa universului (Nemoianu, 1998: 231). În sprijinul acestei 

viziuni se pot aduce următoarele versuri din Scrisoarea V, care ne-au 

inspirat în demersul de faţă: „Şi pătruns de-ale lui patimi şi amoru-i, cu 

nesaţiu/El ar frînge-n vers adonic limba lui ca şi Horaţiu/[...] / Şi-n acel 

moment de taină, cînd s-ar crede că-i ferice,/Poate ar învia în ochiu-i 

ochii lumii cei antice”. Această raportare a fost denaturată de critici, în 

sensul creării unei dihotomii între cele două concepte, mai ales prin 

încadrarea exclusivă a ironiei clasice în paleta retoricii şi a tipizării, cînd, 

de fapt, aceasta are, încă din antichitate, două niveluri de interpretare: 

unul etico-filosofic (pornind de la Socrate) şi altul retoric, pe care se 

articulează discursul. Acestea nu intră în conflict, ci alcătuiesc un tot 

unitar.  

În acest articol, voi încerca să arăt că există o complementaritate 

între etic şi retoric, care se realizează atît în ironia clasică, dar şi în cea 

romantică – sau, mai corect spus, ironia modernă, avînd în vedere 

caracterul eterogen al romantismului românesc, care păstrează paradigma 

clasicismului (cf. Nemoianu, 1998 şi Manolescu, 2008) – şi felul în care 

se realizează aceasta, plecînd de la resorturile retorice care structurează 

opera artistică şi de la limbajele utilizate pentru a crea ironia. Voi pune în 

oglindă două creaţii care ilustrează aceeaşi temă – satirizarea femeii 

trădătoare şi a erosului, văzut ca sentiment supus contingentului – 

Horaţiu, Epoda XV (Pentru Neera) şi Eminescu, Scrisoarea V. Am ales o 
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epodă horaţiană şi nu o satiră, spre exemplu, pentru a ne plasa, cu ambele 

poezii, la graniţa dintre stiluri şi tonuri (epoda fiind o specie literară 

distinctă, creaţie proprie a lui Horaţiu, „o interferenţă lirică aflată între 

pasional şi reflexiv, între agresiv, ridicol şi tandru, între satiră şi elegie”) 

(Nichita, 1981: 259). 

2. Indignatio şi ironia– mecanisme retorice la baza unei opere 

literare 

Cel puţin în perioada clasică, ca factor declanşator al ironiei stă 

conceptul etic şi retoric de indignatio, care reprezintă emoţia resimţită la 

constatarea că un anumit fapt este nedemn, indignum, dar şi modalitatea 

retorică prin care oratorul transmite publicului sentimentul respectiv. În 

sens etic, indignatio este sinonimă conceptului de ira (mînie), cu care se 

înrudeşte, şi este un stimul poetic al scrierii unei satire, în primul rînd, dar 

şi altei specii de operă literară (vezi Iliada, „Cîntă, zeiţă, mînia...”) 

(Ciocîrlie, 2002: 33). Aristotel o recomandă ca pe o cale sigură de succes 

a oratorului pentru a-i comunica publicului mînia împotriva adversarului 

– Rhet., 2.2, 1380 a2. Aceasta se dovedeşte a fi eficientă doar atunci cînd 

este stimulată artistic şi rămîne sub controlul raţiunii, afirmă Cicero în 

Tusculanae (Ibidem). 

Din această perspectivă, la baza epodei lui Horaţiu ar sta, la un 

prim nivel etic de suprafaţă, mînia că Neera l-a trădat în dragoste şi i-a 

înşelat sentimentele (et quaeret iratus parem, v. 14; iratus în poziţie 

emfatică mediană – „pe tine supărat, ca mîine de alta mă voi îndrăgi,/să 

nu mă doară frumuseţea-ţi...”). Această indignare constituie un bun prilej 

de ironizare a erosului, în dublă direcţie la nivel retoric:  1. prin ironizarea 

frivolităţii feminine, care se realizează aici mai cu seamă prin parodierea 

tiparelor poeziei bucolice şi 2. prin detaşare de sine sau chiar autoironie.  

În ceea ce priveşte Scrisoarea V, la nivel etic se plasează 

indignarea generată de incompatibilitatea de planuri dintre real şi ideal, 

dintre o iubită capricioasă – supusă vremelnicului şi materialului – şi 

proiecţia acesteia, ca izvor de inspiraţie al geniului şi unic reper 

gravitaţional. Această disproporţie creează o ironie care subsumează, şi în 

acest caz, două direcţii în plan stilistic: satirizarea erosului, care devine un 

„joc de măşti” retoric (a se vedea amplele descrieri  ale gesturilor cochete 

care compun un fel de ritual erotic ludic) şi, implicit, a naturii feminine 

inconstante, dar şi a subiectului liric în sine (Bot, 2004: 11): „În zadar 
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boltita liră, ce din şapte coarde sună,/Tînguirea ta de moarte în 

cadenţele-i adună”.  

De remarcat că  indignarea care stă la baza scrierii lui Horaţiu este 

evidenţiată de abia spre final, prin procedeul anticipaţiei şi al demascării. 

Condiţia fericirii idilice, evocată de o acumulare de detalii artistice care 

redau cadrul poeziei bucolice, fin parodiate în vv. 1-11, este doar o 

anticipatio pentru lovitura de imagine a personajului, marcată de ruptura 

dintre planul livresc şi cel real, ruptură care, la nivel stilistic, se manifestă 

prin trecerea de la descriere la adresare directă, de la un limbaj solemn şi 

elegiac la unul uşor satiric, pătruns de invective şi pe alocuri, obscen 

(nam si quid  in Flacco viri est/non feret assiduas potiori te dare noctes – 

trad. mea: „Căci dacă este în Flaccus ceva care să-l facă bărbat, nu 

suportă să te dăruieşti necontenit în fiecare noapte unuia mai bun”). La 

Eminescu, indignatio este exprimată de-a dreptul încă de la început, prin 

exemplul biblic demonstrativ-comparativ, ca element retoric de 

argumentaţie: „Biblia ne povesteşte de Samson, cum 1că muierea,/Cînd 

dormea, tăindu-i părul, i-a luat toată puterea/De l-au prins apoi 

duşmanii, l-au legat şi i-au scos ochii,/Ca dovadă de ce suflet stă în 

piepţii unei rochii...”. Aceasta este, pe parcurs, sporită prin acumularea 

progresivă, în climax, a altor defecte, evidenţiate prin jocul şi deriziunea 

intertextualităţii, prin parodia discursului îndrăgostit al liricii romantice, 

în „maniera mimică a unui bufon italian tradiţional” (Behler, 1996: 33), 

care alternează pasajelor grave, de monolog introspectiv. 

Nota bene, trebuie să facem deosebirea între eul satiric şi creatorul 

dramatic. Satira, ca modalitate predominantă de comunicare, presupune 

eliberarea de biografie şi de contingent. Eul satiric care se confesează la 

persoana întîi şi care pare fie prietenos, franc, în primul caz sau, 

dimpotrivă, foarte implicat şi pătimaş, la Eminescu, este doar un procedeu 

retoric, o mască. Din această perspectivă, chiar şi numai prin convenţie 

retorică, atitudinea eului satiric este o disimulare – noţiune care, de altfel, 

traduce pe latineşte conceptul de ironie – la fel cum sînt construite şi 

măştile celorlalte personaje din triunghiul amoros: Neera/Dalila, şi mai 

ales rivalii amoroşi, „care intră ca actorii cu păsciorul mărunţel”. 

Poetul care foloseşte ironia încearcă, asemeni oratorului, să le 

inducă cititorilor, în mod tipologic, o direcţie de decodificare a mesajului 

ironic care să îi valideze aserţiunile şi să îi împărtăşească valorile pe care 

le promovează (Brown, 2000: 205). Astfel, la un nivel etic mai de 
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profunzime, un cititor avizat ar putea intui că indignarea lui Horaţiu se 

poate extinde asupra degradării morale generale şi s-ar decodifica 

pragmatic, prin participarea poetului la ideologia augustană de 

reconstrucţie morală a lumii (Sullivan, 1963: 17), deşi intenţia sa ludică 

este cu mult mai clară. De altfel, se ştie că Horaţiu nu a fost un moralist, 

ci un epicureu convins. În ceea ce îl priveşte pe Eminescu, aceasta 

comportă, desigur, un profund substrat filosofic: „grandoarea absolută a 

spiritului şi nimicnicia himerică a fiinţei se întîlnesc în condiţia umană, a 

cărei expresie supremă – şi suprem ironică –  este cea a genialităţii” (Bot, 

2004: 11), dar care se articulează pe o retorică, uneori, care scapă chiar şi 

de sub sensibilitatea ironiei romantice.  

În cazul celor două creaţii poate fi valabilă următoarea schemă 

pentru definirea raporturilor dintre codul autorului şi obiectul criticat în 

cadrul ironiei:  Ironia A ←→ C, unde A – codul autorului şi C – obiectul 

criticat, iar → direcţia de critică şi ← direcţia de reflecţie (schema îi 

aparţine lui M. Rose, 1993: 89). Aşadar, direcţia de critică, uşor 

decelabilă şi, în linii mari, aceeaşi – ceea ce se doreşte a fi o experienţă 

autentică şi eternă se dovedeşte aparenţă, minciună, un impuls care se 

repetă ciclic, din cauza nestatorniciei sentimentelor femeii – determină şi 

una de reflecţie, mai subtil exprimată. Pentru Horaţiu, decodificarea 

mesajului ironic, cel mai probabil în cheie moralizatoare, se articulează 

pe o bogată retorică a unui perpetuum mobile al măştilor: în jocul erosului 

şi al timpului,  victima înşelată ia locul înşelătorului, iar înşelătorul 

devine victimă. De această dată, în cazul lui Eminescu, direcţia de 

reflecţie are o componentă predominant etico-filosofică şi nu retorică: eul 

poetic sau geniul nu se poate recompune decît în funcţie de obiectele care 

sînt criticate, femeia şi erosul: „Că o vrea ... spre-a se-nţelege în sfîrşit pe 

sine însuşi/[...] S-ar pricepe pe el însuşi acel demon, s-ar renaşte...”.  

În cea ce priveşte ironia romantică/modernă, sigur că nivelul 

etico-filosofic precumpăneşte în faţa retoricului, dar tocmai forma de 

paradox pe care o conţine – necesitatea şi, în acelaşi timp, imposibilitatea 

unei comunicări în absenţa celorlalţi –  ţine tot de domeniul retoricii
1
. 

                                                 
1
 De altfel, Cicero evidenţia faptul că un orator trebuie să aibă o formaţie filosofică, 

„nu pentru că în ea s-ar cuprinde totul, ci pentru că îl ajută pe orator ca gimnastica pe 

actor.”(Cicero, 1973: 321). 
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Limbaje ale ironiei 

Pe plan expresiv, echilibrul celor două creaţii se realizează prin 

interferenţa tipurilor de limbaj. Spectaculosul formei, care la Horaţiu, 

spre deosebire de Eminescu, este lipsit de o angajare pasională motivată, 

este compensat la primul şi accentuat la al doilea, la nivelul discursului 

literar, de folosirea procedeelor dramatice, de la frecventa adresare 

directă, interogaţie şi apostrofă la citat şi monolog. Am arătat la început 

că ne plasăm cu ambele poezii la interferenţa dintre genuri, dintre 

pasional şi reflexiv, dintre satiră şi elegie. Satira însăşi, prin natura ei
2
, 

presupune prezenţa unor elemente eterogene şi schimbarea rapidă a 

registrelor stilistice, a temelor şi a motivelor, tocmai în scopul creării 

efectelor comice. Dacă la Horaţiu avem, cel puţin la prima vedere, de a 

face cu o disciplinare a limbajului, care reflectă ideile clasice de ordine şi 

echilibru, la Eminescu, abundă spectaculosul  melanjului stilistic, 

meditativ, colocvial, grav, dar şi invectiva dură – aceasta ar fi, 

indiscutabil, principala diferenţă dintre ironia clasică şi cea modernă. Cu 

toate acestea, putem găsi anumite corespondenţe retorice care 

structurează discursul. Detaşarea faţă de lumea înconjurătoare a ambilor 

poeţi, rod al unei opţiuni filosofice, se manifestă în plan stilistic, chiar şi 

la Horaţiu, dar mai cu seamă la Eminescu, prin schimbarea frecventă a 

rolurilor, a măştilor şi, implicit, a limbajelor, deşi în cazul poetului latin 

nu avem de-a face cu dedublarea eului, dar detaşarea reflexivă cu ajutorul 

umorului are darul de a tempera pasionalitatea, substituindu-se invectivei, 

dar şi de a sublinia atitudinea critică (Nichita, 1981: 257). 

Un prim element ar fi, aşa cum am arătat anterior, parodierea 

limbajului „îndrăgostit”, acuzat de un retorism gol, fie că este vorba 

despre bucolică, fie că este vorba despre poezia dulceagă în vogă – „luînd 

val de mirodenii şi de vorbe după el” sau, mutatis mutandis, „operă 

croitorească şi în spirit şi în stofă”. Aceasta nu ţinteşte doar asupra 

mesajului etic perimat promovat de speciile literare vizate, dar şi asupra 

retoricii utilizate, prefigurînd apetenţa lui Horaţiu spre noi opţiuni 

stilistice sau spre o permanentă reconfigurare a acestora, iar la Eminescu, 

o intertextualitate cu propriile modele poetice consacrate: „Căci din 

                                                 
2
 Din punct de vedere etimologic, satira provine de la satura lanx – amestec de fructe 

(satura) servite pe o farfurie (lanx).  
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piatră de-ar fi, încă s-ar încălzi de-atît amor,/Cînd căzîndu-i în genunche, 

i-ar vorbi tînguitor/[...] / Cu zîmbiri de curtezană şi cu ochi bisericoşi, /   

S-ar preface că-nţelege...”. 

Stilului livresc, încărcat şi afectat al bucolicelor („strîngîndu-mă 

cu braţe line/cum strînge iedera stejarul,/jurînd că dragostea-i va ţine cît 

se va teme lopătarul / pe mare iarna de furtună/sau turmele de lup 

flămînd,/cît va sufla spre-Apolo vîntul/prin plete blonde fluturînd...”), 

Horaţiu îi va opune detaşarea ironică şi spiritul ludic. Emblematic este 

versul care face trecerea de la stilul parodiat, realizat prin acumularea 

voită de elemente, la limbajul ludic al eului îndrăgostit şi înşelat: o, 

dolitura mea multum virtute Neera, o exclamaţie retorică foarte afectată şi 

emfatică prin adresarea directă, unde centrul de greutate cade pe 

„virtute”, cuvînt ambivalent, însemnînd atît potenţa masculină, cît şi 

calitatea sufletească. Ambiguitatea va fi rezolvată în versul următor, cînd 

termenul se reia, cu conotaţie vădit sexuală şi ceea ce fusese doar intuit, 

prin procedeul anticipaţiei, este acum dezvăluit.  

La Eminescu, aceste schimbări de registru au loc frecvent, iar 

trecerea de la un plan la altul este, cîteodată, de abia perceptibilă: „Nu-i 

minune ca simţirea-i să se poată înşela,/Să confunde-un crai de pică cu 

un crai de mahala.../Căci cu dorul tău demonic va vorbi călugăreşte,/Pe 

cînd craiul cel de pică de se-arată, pieptu-i creşte”, limbajul meditativ al 

eului, cu tonalităţi elegiace şi pe alocuri, sapienţial împletindu-se cu cel 

colocvial („nu e mică, nu e mare, nu-i subţire, ci-mplinită”, „o 

chioreşte”), caustic şi sarcastic („Să confunde-un crai de pică cu un crai 

de mahala”), presărat cîteodată cu expresii paremiologice, ele în sine un 

factor de ironie: „doamna are minte scurtă, haine lungi”. Chiar stilul 

sentenţios, aşa cum este cel plasat la începutul scrisorii, în exemplul 

biblic al Dalilei, este aservit ironiei, deoarece relatează, într-o notă gravă, 

istoria unei trădări atemporale care devine derizorie prin repetarea ei 

continuă la scară micro-cosmică. De aici efectul stilistic al intruziunii 

unei metonimii de factură colocvială şi chiar vulgară – femeia – fustă sau 

rochie: „Ca dovadă de ce suflet stă în piepţii unei rochii...”. 

Stilul ironizat de către ambii poeţi este tocmai cel al limbajului 

solemn, înalt şi afectat, care, pe plan etic, nu poate susţine eşafodajul unor 

idei care nu pot avea corespondent în lumea reală, ci doar al unor proiecţii 

idealizatoare, iar pe plan retoric, este pompos şi desuet. O demonstrează 

la Horaţiu mai ales exemplele mitologice finale, preluate din sfera poeziei 
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epice, de inspiraţie homerică, devenite deja clişee prin folosirea lor 

repetată. Dincolo de tipizarea ironică a diverselor măşti posibile ale 

adversarului amoros –  bogăţia, inteligenţa spirituală şi frumuseţea – şi 

aici a se remarca asemănarea numelor Nireus şi Nereea, care i-ar putea 

corespunde perechii din Luceafărul Cătălin şi Cătălina – şi dincolo de 

luarea în răspăr a modelului anterior, se întrezăreşte melancolia, care este 

un revers al ironiei şi la Eminescu. Melancolia care se conjugă cu o 

profundă viziune a tainelor cosmosului, accesibilă numai eului poetic, 

artistului în Scrisoarea V, o regăsim, culmea, şi la Horaţiu, în finalul 

epodei: „nec te Pythagorae fallant arcana renati” (trad. mea: „şi chiar să 

nu te-nşele tainele renăscutului Pitagora”. Petre Stati nici nu traduce exact 

trimiterea la Pythagoras – „să-ţi scînteie înţelepciunea”), chiar dacă nu 

reprezintă nici pe departe suprema ironie a geniului, dar ea nu este defel o 

simplă pedanterie retorică.  Dacă Eminescu este un mare melancolic, dar 

la fel este şi hedonistul Horaţiu:  Melancolia în faţa morţii şi a trecerii îi 

asigură întemeierea filosofică.  

Concluzie 

Disocierea etic – retoric în cadrul ironiei clasice şi a celei 

romantice nu este foarte productivă şi nici nu este în spirit clasic. În 

antichitate, deşi se punea accentul mai mult pe partea retorică, totuşi, 

forma şi conţinutul trebuiau să alcătuiască un tot unitar, pentru a asigura 

echilibrul. Aceeaşi viziune a unitarului şi a echilibrului între formă şi 

conţinut o are şi poetul român, care păstrează o paradigmă a 

clasicismului, chiar şi în Scrisoarea V. Atît în poezia lui Horaţiu, cît şi în 

cea a lui Eminescu, ca factor declanşator al ironiei stă conceptul etic şi 

retoric de indignatio, materializat prin ironizarea naturii feminine şi a 

conceptului de eros, care devine joc de măşti retoric, dar şi prin ironizarea 

subiectelor şi a stilurilor artistice în care se reflectă acesta. Sîntem în 

asentimentul Verei Călin, care nu consideră condiţia de armonie şi 

echilibru o diferenţă specifică a literaturii clasice faţă de altele, ci propune 

alte criterii, precum: imaginea artistică, raportul dintre general şi 

individual sau legile tipizării (Călin, 1957: 50-51) şi, totodată, susţinem 

prin demersul de faţă ideea că ironia eminesciană reuşeşte să se încadreze 

în viziunea lui Schlegel, aceea de asimilare şi reîmprospătare a ironiei 

clasice. 
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COSMIN PÎRGHIE 

Master I, Suceava 

Pierdut în suferinţa... O interpretare stilistică 

Din privinţa unei poetici integrale, postuma Pierdut în suferinţa... 

s-ar înscrie preponderent în zona poieticii, care creionează imaginea 

poetului şi relaţiile dintre acesta şi opera pe cale de a se face. 

Participiul cu care începe poemul este unul pantemporal, în sensul 

că plasează acţiunea atît în trecut cît şi în prezent. Structura sintagmei 

„suferinţa nimicniciei mele” sugerează o adîncă interiorizare a poetului 

care se simte gol sufleteşte. („Pierdut în suferinţa nimicniciei mele,/Ca 

frunza de pe apă, ca fulgerul în chaos”). Golul sufletesc al poetului se 

accentuează prin utilizarea dublei comparaţii care trimite la efemeritate, 

la caracterul pasager al lucrurilor.  

Remarcăm şi sintaxa deosebită din prima propoziţie principală 

care are verbul predicat de abia la începutul versului al III-lea. Rolul este 

de a menţine pe o durată mai lungă de timp efectul produs de participiul 

„pierdut”. Astfel este suspendată întîlnirea cu verbul predicat „m-am 

închinat” pentru a scoate în evidenţă efemeritatea poetului prin 

comparaţiile „ca frunza de pe  apă”, „ca fulgerul în chaos”, „ca o suflare, 

un sunet, o scînteie”, „ca lacrima ce-o varsă zadarnic o femeie...”.  

Rolul dativului posesiv din versurile: „M-am închinat ca magul la 

soare şi la stele/Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos” este de a 

accentua rămînerea poetului în acel spaţiu închis, hieratic, atemporal, 

adică în „vecinicul repaos”. Fiind prins pe axa timpului între prezent şi 

trecut, poetul rămîne un „nimene”, „un necunoscut”. 

Prin analogie cu magul, poetul îmbracă haina spirituală şi se 

închină simbolic printr-un act de iniţiere la „soare” şi la „stele”. Aceste 

elemente cosmice simbolizează armonia universală, însăşi creaţia poetică, 

dar şi lumina ca inspiraţie divină, travaliu creator. Magul, cum observa şi 

Ioana Em. Petrescu (Petrescu, 1978), devine figura centrală modelului 

platonician
 
care are în vedere atingerea perfecţiunii, descoperirea lumii 

ideilor pure şi a armoniei universale. Iar acest univers poate fi tradus prin 

sintagma poetică „vecinicul repaos”. 
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Poetul devine astfel umbra „vieţii cotidiene”, umbra fiinţei ca 

individ anexat unei societăţi. („Nimic să nu s-audă de umbra vieţii 

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

zadarnic o femeie.../Zadarnica mea minte de visuri e o schele”). 

Efemeritatea reiese şi din comparaţia „ca o suflare, un sunet, o 

scîntee”, ce dezvoltă o relaţie de tip uman-cosmic. Potrivit Dicţionarului 

limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice, volumul I, Arte 

(Irimia, 2005: 230) cuvîntului  „sunet” i se atribuie trei valenţe:  

1. Limbajul fiinţei lumii: „Vezi oraş cu dome albe strălucind în 

verde crîng./Marea lin cutremurîndu-şi faƫa, scutur-a ei spume,/Repezind 

pe-alunecuşul undelor de raze-o lume, Jos la poarta urbei mîndre a ei 

sunete se frîng” (O. IV: 118); 

2. A creativităţii fiinţei umane: „De vrei s-auzi cum viscoleşte-n 

arfă-mi/Un cînt bătrîn şi răscolit din fundu-i/Sunete-adînci şi 

nemaiauzite,/Ordonă numai –” (O. IV: 106)); 

3. A fiinţării omului: „Nimic să nu s‟audă de umbra vieţii mele,/Să 

trec că o suflare, un sunet, o scîntee” (O. IV: 262).   

Astfel, potrivit celei de-a treia valenţă şi anume cea a fiinţării 

omului, poetul nu e mai  mult decît  o suflare, un sunet care se pierde, o 

scîntee care se stinge.  

Prima parte se încheie cu versul „Zadarnica mea minte de visuri e 

o schele”. De remarcat este schimbarea topicii, procedeu stilistic cu rol de 

a scoate în relief si de a pune mai mult accent, în cazul nostru, pe 

structura „zadarnica mea minte” care, in definitiv, e „o schele de visuri”. 

Partea a doua a poemului începe printr-o întrebare retorică care 

cumulează în interiorul ei un răspuns probabil. („Căci ce-i poetu-n lume 

şi astăzi ce-i poetul?”) Poetul este fiinţa care transcende temporalitatea: 

„Numai poetul,/Ca păsări ce zboară/Deasupra valurilor/Trece peste 

nemărginirea timpului” (O. IV: 459). Poetul devine şi întemeietor de lumi 

semantice prin cuvînt: „Văd poeţi ce-au scris o limbă ca un fagure de 

miere” (O. I: 31). În registrul satiric, poetul intră în conflict cu spaƫio-

temporalitatea socială în care se află: „Sincer, îţi vine soarta s-o sudui, s-

o blestemi:/Blasfemurile înseşi poet te-arată iarăşi” (O. IV: 289).  

Adverbul „astăzi” intră în opoziţie cu „lume” marcînd 

desacralizarea din perspectiva raportului poet-poezie-societate în registrul 

ironic: „Pentru mine e totuna:/De-oi petrece-ncă cu mîte şi cu pureci şi 

cu luna,/Ori de nu – cui ce-i aduce? Poezie – sărăcie!” (O. I: 49) 
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Societatea nu recunoaşte importanţa pe care o are poezia şi poetul este pe 

cale să abandoneze actul creaţiei: „Nici nu ştii că de mult am pus poezia 

de o parte/Şi cu prostii de jurnal zilnica pîne cîştig” (O. II: 251). 

În Icoană şi privaz, poetul încearcă să se definească: „Ce sînt? Un 

suflet moale unit c-o minte slabă,/De care nimen-n lume, ah nimeni nu 

întreabă./Şi am visat odată să fiu poet... Un vis,/Deşert şi fără noimă ce 

merit-un surîs/De crudă ironie…”. 

Sfera semantică a cuvintelor ce definesc poetul este generoasă. 

Poetul este un nume lipsit de importantă, o boabă de spumă, un creţ de 

val care se pierde, o lacrimă ce-o varsă în zadar o femeie. Sub aceste 

„atribute” poetul îndrăzneşte să ia contact cu lumea exterioară, cu 

societatea în care fiinţa ca poet trăieşte. Această societate apare sub 

denumirea de „veacul cel de fier” opusă „veacului de aur” şi „veacului de 

bronz”. Poetul în trecut este asemănat cu o fiinţă angelică, un mag. 

Astăzi, poetul cît şi poezia au devenit nesemnificative. Hesiod, în poemul 

teogonic Munci şi zile se îngrozeşte de puterile dăunătoare ale „veacului 

de fier”: „Mort să fi fost mai devreme, născut să fi fost mai pe 

urmă;/Neamul acesta, de fier, nicicînd n-o s-ajungă să-şi afle/Tihna, nici 

noapte, nici zi, sleiţi de durere şi trudă,/Căci, precum vezi, le dau zeii 

grijile sfîşietoare [...]/Pierde-vă şi acest neam al cuvîntătorilor oameni/[...] 

de-abia că s-or naşte şi-ndată cărunţi se vor stinge [...]/N-au vreun respect 

al dreptăţii, al cinstei şi nici jurămîntul/Nu-şi împlinesc, mai curînd 

cinstesc pe semeţii netrebnici./Dreptul cu pumnul şi-l iau şi nu cunosc 

vreo ruşine./Va vătăma pe cel vrednic, cu vorbele-i 

întortocheate,/Nelegiuitul, minciuna cu jurămînt întărind-o./Rîvna spre 

rău, bunăoară, cu zarvă şi tunet va merge / Pururi cu oamenii-alături, 

stîrnindu-i cu ochii-i de fiară./De pe pămîntul cu drumuri întinse,Aidos şi 

Nemesis/Gingaşa fiinţă ascunzînd în albe veşminte de nouri,/Către Olimp 

vor zbura, pe muritori părăsindu-i/Neamul zeiesc vor căuta. Rămîne-va 

cruda durere/Omului cel muritor, lipsit de-ajutor în restrişte”
 
(Hesiod, 

1987: 64-65). 

Ca simbol, fierul este un metal solid, rece, lipsit de orice 

afectivitate şi care fuzibil poate să-şi modifice forma, însă tot fier rămîne. 

În Dicţionarul de simboluri de Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant 

(Chevalier, 1995: 46-47) fierul simbolizează o forţă aspră, sumbră, 

impura, diabolică. Ferul este un  material profan care nu trebuie pus în 

legătură cu viaţa.  
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Concluzionînd, „veacul cel de fier” înseamnă sfîrşitul poeziei iar 

poetul: „Mai bine nici odată el n-ar fi fost pe lume/Si-n loc să moară 

astăzi, mai bine murea ieri”. 
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SAVU POPA 

Anul III, Sibiu 

Limbajul poetic eminescian. Despărţirea de paşoptism 

Ca în cazul oricărui mare creator, una dintre problemele prioritare 

ale receptării sale o reprezintă limba. Lucrarea de faţă îşi propune să arate 

unele dintre implicaţiile pe care limbajul poetic eminescian le aduce la 

nivelul discursului şi cum prin acest lucru se detaşează de modelul 

paşoptist, în mod special de doi dintre poeţii care l-au influenţat în mod 

direct la începuturi. Două aspecte ale limbii sînt urmărite, legătura dintre 

ele fiind evidentă: la primul nivel este urmărită detaşarea de poezia 

paşoptistă, care se face mai întîi prin modul de constituire a unei retorici 

diferite prin care sînt exprimate sentimentele. Se vor avea în vedere două 

tipuri de discurs (cel al lui Vasile Alecsandri şi cel al lui Eminescu), 

urmărind la fiecare modul de raportare asupra unui loc istoric, Bucovina, 

apoi cum se conturează imaginea unei personalităţi istorice, voievod sau 

om politic. Voi puncta la nivel stilistic modalităţile prin care s-a realizat 

demersul amintit mai sus. Al doilea nivel urmăreşte rolul neologismului 

pentru imaginar, în două tipuri de discurs – ironic la Eminescu, vizionar 

la Ion Heliade Rădulescu. Mai bine pus, rolul lui într-un discurs al ironiei 

eminesciene, care are drept consecinţă polisemia termenilor, imaginarul 

cîştigînd deschiderea spre noi perspective. Celălalt rol al acestuia fiind 

observat într-un text de Heliade Rădulescu, în care se întîlnesc primii 

germeni vizionari, însă contextul neologic se va dovedi a fi greşit, 

obstrucţionînd imaginarul. Pe urmă voi încerca să arăt legătura dintre 

limbaj şi imaginarul poetic, pe baza textelor analizate, pornind de la o 

teorie a lui Matei Călinescu şi totodată aducînd în discuţie o afirmaţie 

care aparţine lui Paul Cornea. 

Această detaşare, nouă perspectivă asupra limbajului pe care 

Mihai Eminescu a avut-o, este consecinţa dorinţei de se realiza 

clasicizarea limbii, ideal nutrit încă din perioada studiilor vieneze. La fel 

ca D. Popovici şi alţi cercetători care au avut drept suport de cercetare 

limbajul poetic eminescian, unul dintre aceştia a fost Mircea Scarlat care 

afirma: „Clasicizarea limbii era un deziderat eminescian manifestat încă 

din timpul studiilor vieneze, cînd însăşi limba lui avea unele 
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inconsecvenţe stridente” (Scarlat, 1984: 46). Într-adevăr, conştiinţa unei 

cristalizări a limbii vine la Eminescu din influenţa pe care înaintaşii au 

avut-o asupra lui. Tot Mircea Scarlat spunea: „Limpezirea limbii se 

desăvîrşeşte la Eminescu, anticipatorii cei mai importanţi în această 

privinţă fiind Heliade şi Alecsandri” (Scarlat, 1984: 46). Însă pornind de 

la acest element edificator al clarităţii, simţirii limbii, la nivelul ei se vor 

produce unele modificări faţă de Vasile Alecsandri, vizibile prin diferenţa 

exprimării sentimentelor asupra unor obiective comune sau contextul 

neologic diferit utilizat conform unor sensibilităţi sau chiar concepţii 

diferite, faţă de Heliade Rădulescu.. Vom vedea prin legătura dintre 

imaginar şi limbaj că ideea lui Paul Cornea în capitolul Eminescu şi 

predecesorii, din volumul De la Alexandrescu la Eminescu care spune: 

„Cu deosebire Alecsandri şi Heliade i-au stîrnit interesul şi l-au solicitat 

mimetic” (Cornea, 1966: 272), se susţine pînă la un anumit punct. 

Pe baza poeziilor lui Vasile Alecsandri Bucovina şi Nicolae 

Bălcescu murind şi cele ale lui Mihai Eminescu La Bucovina şi La 

moartea principelui Ştirbey, voi realiza demonstraţia. Cum am mai spus, 

Vasile Alecsandri are drept model pentru aceste texte, lirica populară de 

la care împrumută în mod deosebit metrica, apoi ceva din starea de spirit 

caracterizată prin jovialitate şi un anumit patos dinamic. 

La Alecsandri, Bucovina este văzută ca un colţ de rai, prin 

comparaţia cu o grădină. Imaginile artistice  realizează un tablou 

primăvăratic: „veselă grădină”, „pomi roditori”, „zîmbiri cereşti”, „foc 

răpitor”, „dulce Bucovină”, „scumpa amintire”. Totul este idealizat, fiind 

încărcat de farmecul veseliei umane, la rîndul ei oglindită în întreaga 

natură. Limbajul este impregnat de culoarea viei a regenerării: ca exemple 

în acest sens sînt superlativul: „pre cît eşti de frumoasă”, exprimînd 

admiraţia sinceră, nutrită de către poet; comparaţia: „Tu eşti o floare – 

Căzută din soare – Cu alte trei flori-A tale surori!”, aici floarea este 

simbolul frumuseţii, al comuniunii cu elementul celest, discursul căpătînd 

acea notă de sinceritate care îl face pe cititor să fie convins de ceea ce 

simte poetul. Eminescu are în comun cu Alecsandri forţa plastică de a 

face ca imaginile să formeze un întreg prin faptul că oglindesc natura în 

ceea ce are ea mai frumos: „munţii în lumină”, „stînce nante”, „Apele 

lucinde-n dalbe diamante”, „bolta brună” etc. Ele conturează un tablou 

de o puternică forţă sugestivă. Neologismul, întîlnit mai puţin decît în 

poeziile pe care le voi analiza mai încolo, aduce în plus o notă picturală, 
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frapantă, spre exemplu brună ( cuvînt provenit din fr. brunir, sugerînd o 

nuanţă cafenie-închisă, o sugestie a înserării) sau nante. Însă seriozitatea 

lui Alecsandri sau încrederea în menirea de a cînta frumuseţea locurilor, 

este dublată de nota personală, starea melancolică fiind prezentă în 

versuri ca „Ale sorţii mele plîngeri şi surîse”, „Numai lîngă sînu-ţi geniile 

rele,/Care îmi descîntă firul vieţii mele,/Parcă dormitaş”; „Astfel, 

totdeauna cînd gîndesc la tine,/Sufletul mi-apasă nouri de 

suspine,/Bucovina mea!”. Dacă la Alecsandri, fiorul interior răzbate, fiind  

copleşit de toate frumuseţile acestor locuri, Eminescu proiectează în 

universul interior imaginile Bucovinei, expresivitatea, la nivel textual, 

ducînd şi la transfigurarea peisajului: „Atunci ca şi silful, ce n-adoarme-n 

pace,/Inima îmi bate, bate, şi nu tace,/Tremură uşor” sau „Astfel, 

totdeauna cînd gîndesc la tine,/Sufletul mi apasă nouri de 

suspine,/Bucovina mea!”. 

Suferinţa însinguratului Nicolae Bălcescu este surprinsă în ton 

elegiac de către Alecsandri: „plaiu-nstrăinării”. Prin epitetele: „rază 

luminoasă”, „nour aurit”, „solie-nvietoare”, „nour de rodire”, poetul face 

trimitere la frumuseţea ţării îndepărtate, accentuînd şi mai tare tristeţea, 

dorul de casă. Nicolae Bălcescu doreşte să mai poposească o dată, căci 

numai prin gîndurile lui mai sînt înfăţişate acele tărîmuri ale ţării. 

Eminescu aduce în poezia La moartea principelui Ştirbey, o notă gravă, 

întreaga fire fiind marcată de dispariţia principelui, atmosfera amintind 

oarecum de latura gotică „Turnurile mişcă-n doliu a lor inimi de aramă”, 

„înger cu aripi negre”, „Vede cum prin nori se stinge stea cu flacără 

divină”, „cursu-acelui astru ce se sparge p-un mormînt”. Glasul plin de 

jale al poetului exprimă profunda tristeţe „Cine-i tunetul ce moare 

umplînd lumea de alarmă:/– Este domnul României Ş Barbu Dimitrie 

Ştirbey”. Nota textului este solemnă: „Turnurile mişcă-n doliu a lor inimi 

de aramă”, iar „îngerul morţii” este pretutindeni.  

Limbajul celor doi, după cum am văzut conţine elemente diferite. 

La Alecsandri, versurile sînt scurte, ritmul este dinamic, vizibile fiind 

reminiscenţele din poezia populară. Bucuria descoperirii frumuseţii 

locurilor se împleteşte cu tristeţea depărtării de ele, fiind redate acestea 

două într-un ritm alert. La Eminescu, versurile sînt lungi, tonul este 

marcat de patos, de tristeţe, lamentaţia melancolică atingînd un grad 

sporit. De asemenea, Mihai Eminescu îşi construieşte un discurs care prin 

nota personală la nivel stilistic, face dovada originalităţii. Dacă din prima 
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etapă de creaţie eminesciană am selectat două texte care tratează cîteva 

elemente comune cu Alecsandri, arătînd sentimentele diferite, provocate 

de aceleaşi împrejurări, a fost pentru a demonstra prin intermediul 

exemplelor (imagini artistice, figuri de stil , neologisme), că deşi a existat 

o influenţă a primului, Eminescu se delimitează de primul prin viziune, 

stil propriu, după cum am văzut.  

În cea de a doua parte, detaşarea de construcţia limbajului preferat 

de paşoptişti este evidentă şi la nivelul imaginarului. Este îndreptăţită 

utilizarea neologismului pentru că cei doi îşi propun să contureze un 

vizionarism marcat de accente ce ţin de ideea de înalt, caracteristică 

acestui tip de poezie romantică. Poemul lui Rădulescu Anatolida sau 

omul şi forţele a fost subintitulat „poemă în douăzeci de cînturi”, autorul 

realizînd efectiv doar cinci. El ar fi intenţionat să scrie o epopee care să 

urmărească evoluţia omului de la momentul genezei şi pînă la 

confruntarea sa cu Forţa tiranică a divinităţii. Ioana Em. Petrescu, în 

capitolul „Vedere şi viziune”, din lucrarea Eminescu şi mutaţiile poeziei 

româneşti, ne spune care era miza poetul în momentul în care a ales să 

descrie acest vizionarism: „Ca atare, Heliade se încearcă în domeniul 

peisajului vizionar prin excelenţă care este tabloul increatului – supremă 

provocare a limbajului poetic, obligat să instituie un univers anterior 

instituirii limbajului însuşi” (Petrescu, 1998: 47). La Eminescu, 

neologismul reuşeşte să contureze pe deplin forţa unui vizionarism 

tulburat, imaginile încărcate de gravitatea faptelor sau a situaţiilor, stînd 

mărturie în acest sens. Am ales un text în care ironia eminesciană este 

marcată de amarul pe care poetul îl cunoaşte în urma constatării 

depravării morale şi fizice a tinerilor, în mod special. El plasează 

neologismul într-un context ironic, ceea ce conferă acestuia din urmă 

garanţia unei viziuni lucide a decăderii care a cuprins societatea. Dumitru 

Irimia, afirma: „Frecvenţa cea mai mare o are neologismul în poezia de 

critică socială, în legătură cu caracter «obiectiv» al realităţilor. Funcţia 

satirică a neologismului se întîlneşte aici cu cea de evocare” (Irimia, 

1979: 249). În Junii corupţi neologismele oferă suport unui discurs 

marcat de revoltă, ironie şi sarcasm la adresa aşa numiţilor juni, care nu 

au niciun criteriu moral după care să se ghideze.  

Construirea unui imaginar poetic vizionar, pentru Ion Heliade 

Rădulescu, presupune că acele contexte ale utilizării neologismului se vor 

dovedi a fi greşit plasate, ducînd la neclaritatea limbajului. Calitatea lui 
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Eminescu de a fi ironic arată o anumită forţă a analizei lucide a societăţii, 

ducînd apoi la observarea răului acolo unde el este prezent. Această 

calitate corespunde definiţiei pe care Vladimir Jankélévitch o dădea 

ironiei: „Căci ironie înseamnă supleţe, adică extrema conştiinţă. Ea ne 

face, cum se spune, «atenţi la real» şi ne face imuni la îngustimea şi 

deformările patosului intransigent, la intoleranţa fanatismului exclusivist” 

(Jankélévitch, 1994: 31). Această ironie rezidă în mare măsură din  

calitatea de a fi atent la ceea ce se întîmplă în jurul tău şi de a analiza 

corect fiecare lucru. Un exemplu în acest sens este şi poezia Junii 

corupţi. 

În primul rînd, discursul la Heliade Rădulescu este supraîncărcat 

cu termeni neologici cum ar fi: „adamante”, „imorali”, „eterii”, 

„amarante”, „congregaţii”, „florali”, „omnipotinţei”, „cheruvimi”, 

„serafimi”. Toţi aceştia nu fac decît să încarce inutil imaginea artistică: 

„Pe muntele de aur, în stînci de adamante/Cu pulbere de stele, verzit de 

imorali/,Umbrit de cedri-eterii, florat de amarante/Şi unde se dezvoltă 

virtuţile florali”. În momentul constituirii imaginii, neologismul utilizat 

necorespunzător duce la o forţare a stilului care a va căpăta o notă de 

exagerată preţiozitate, aşa cum am arătat şi în exemplele de mai sus. La 

Eminescu predomină în această revoltă notele de blestem îndreptate 

asupra irosirii dureroase a tinereţii. Tonul va fi unul aspru, nemilos pentru 

decăderea ei şi consecinţele acesteia. Neologismele sînt puţine şi  tocmai 

prin asta cîştigă textul deoarece vin oarecum să întărească o imagine 

şocantă, a unei grele mutilări fiziologice şi morale: „blestemul 

mizantropic”, „vinele stocite”, „diluviul de foc”. Ele vin să susţină un 

discurs de o ironie amară, dureroasă. La Heliade Rădulescu, cel mai 

adesea avem senzaţia unei preţiozităţi aberante, astfel discursul capătă o 

notă banală căci recurgînd la o analiză logică, la el, valea este „profundă”, 

munţii sînt „fumegoşi”, stîncile „vulcănoşi”, ierburile „sălbatice” etc. Pe 

baza acestor exemple şi nu numai se poate deconstrui sintagma 

călinesciană despre „misticul la modul dantesc”, căci totul tinde spre o 

excesivă demitizare. Deşi aflat la început, asumîndu-şi o stare de revoltă 

caracteristică spiritului romantic, Eminescu a creat imagini de o 

plasticitate din care durerea şi amarul ţîşnesc: „urna crapă”, „cenuşa 

reînvie”, „Cad putredele tronuri în marea de urgie”, „În ochii stinşi de 

moarte, pe frunţi învineţite/De sînge putrezit”, „În două părţi infernul 

poartele-şi deschide,/Spre a încăpea cu mia răsufletele hide/Tiranilor ce 
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pier”. Pentru începutul său creator, chiar dacă stîngăciile sînt inerente, 

este demn de apreciat faptul că încă de pe acum imaginea are calitatea de 

a fi vizuală. 

Am văzut în cazul lui Heliade Rădulescu faptul că neologismele 

fiind greşit abordate pot contura un antivizionarism, căci după părerea 

mea tendinţa poetului a fost adesea de a supraevalua importanţa lor pentru 

limba. Sînt de acord că imaginile au un veritabil fond expresiv, dar elanul 

lor de a ţîşni la suprafaţă este brusc curmat de intenţia greşită de a utiliza 

neologismul acolo unde poate ar fi putut fi scoasă în evidenţă 

sensibilitatea poetică. La Eminescu, neologismul ajută la expresivitatea 

limbajului, cele arătate căpătînd prin intermediul lui o şi mai pregnantă 

notă de dramatism care poartă masca ironiei. 

Modul de constituire a imaginarului este propriu fiecărui scriitor. 

În cazul retoricii sau limbajului neologic propriu poeziilor eminesciene 

luate în discuţie, imaginarul joacă un rol important. Voi arăta cum există 

o relaţie între imaginarul poetic şi limbaj. Drept suport am ales afirmaţia 

lui Matei Călinescu, din eseul Sens figurat şi sens literal, în care acesta 

surprinde mecanismul acestei relaţii: „Poezia nu mai recurge la limbaj, ca 

la un instrument, ci intră în limbaj, în dinamica lui internă, căutînd să-i 

reveleze forţele genetice şi resursele” (Călinescu, 1979: 219). O aşa zisă 

combatere a afirmaţiei lui Paul Cornea de la începutul lucrării, care miza 

pe caracterul mimetic pe care Eminescu l-ar fi împrumutat, va fi luată în 

discuţie. 

Eminescu se raportează la limbaj ca la un lucru care 

fundamentează temelia culturală a poporului român. În acest sens 

afirmaţia lui Mircea Scarlat este relevantă: „În concepţia lui Eminescu, 

maturitatea unui popor este strîns legată de stadiul dezvoltării limbii 

naţionale”(Scarlat, 1984: 47). Sau: „Să precizăm însă că Eminescu lega 

indisolubil procesul maturizării limbii de scrierea acesteia” (Ibidem: 47). 

Importanţa limbajului pentru poet este cît se poate de elocvent 

demonstrată în articole proprii şi în studiile critice. După această analiză, 

este evident faptul că Eminescu se delimitează de predecesori prin forţa 

talentului îndeajuns de cristalizat. Pînă la un punct el se află în „dialog” 

cu ei, dar modul de a împrumuta şi însuşi discursul adecvat, nu are un 

caracter mimetic. Afirmaţia lui Paul Cornea este adevărată pînă la un 

punct. Relaţia dintre limbaj şi imaginar arată că din primul ţîşneşte seva 



LIMBAJUL POETIC EMINESCIAN. DESPĂRŢIREA DE PAŞOPTISM 

267 

expresivă, ori dacă ar fi fost doar o „palidă copie” a recuzitei paşoptiste, 

acest lucru nu ar fi fost posibil.  

În poezia Junii corupţi, limbajul ajută la constituirea unui 

imaginar credibil, verosimil. Neologismul, din perspectiva ironiei 

textuale, a reuşit să aducă la suprafaţă forţele profunzimii ideatice: „În 

preajma minţii voastre ucisă de orgie,/Şi putredă de spasmuri, şi arsă de 

beţie,/Şi seacă de amor”. La nivel stilistic, neologismele „spasmuri”, 

„orgie” definesc imaginea unei minţi bolnave, neputincioase în faţa 

viciului. Cum am mai spus şi cum demonstrează şi Matei Călinescu, 

poeticul a încărcat de semnificaţie sintagmele în care apar neologismele: 

„putredă de spasmuri”. Un alt neologism îl întîlnim în construcţia 

„privirea cea stearpă şi amară”, avînd rolul de a sugera decrepitudinea 

grăbită de viciu. Alte construcţii ca „junele cănit”, „vînăta lui gheară”, 

„patul juneţii ce-aţi spurcat-o”, „diluviul de foc”, „În darn răsună vocea-

mi de eco repeţită” etc. toate aceste neologisme conferă stilului claritatea 

sentimentului exprimat, potenţarea ironiei amare, puterea de a sancţiona 

depravarea printr-un ton revoltat.  

Eminescu, deşi a fost înrîurit de înaintaşi, nu a căzut în capcana 

sclaviei mimetice. Am arătat pe parcursul lucrării că la nivelul retoricii şi 

a vizionarismului, Eminescu şi-a construit propriul limbaj poetic, 

neologismul fiind unul din elementele cheie ale consolidării universului 

său poetic. Am ales textele poetice analizate pentru că, pe de o parte în 

cele de început, retorica împrumută multe aspecte din lirica populară ( 

avînd drept model lirica lui Alecsandri în care predomină, spre exemplu 

metrica specifică liricii populare ), pe de altă parte pentru modul de 

constituire al vizionarismului, rolul neologismului în limbajul lui Ion 

Heliade Rădulescu şi al lui Eminescu, este unul definitoriu. 
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ALEXANDRA SOLOMON 

Master I, Brașov 

O viziune stilistică asupra comediei eminesciene: Gogu 
Tatii 

Există zone de umbră în teatrul lui Eminescu care încă sînt 

indeterminabile ca structură. Teatrul eminescian este un domeniu care și-

a găsit apartenența pe fondul intim al actului creator, nu și în plan 

contextual, social, cultural, lingvistic, stilistic, etc., dar ale cărui 

manifestări au fost cultivate, în egală măsură, însă în nuanțe diferite, de 

alți artiști. 

Lucrarea de față își propune să observe modul în care Mihai 

Eminescu își configurează modelul existențial și verbal din comedie, 

pentru că există anumite similitudini/sincronizări ce țin de viziunea 

asupra lumii a unuia dintre promotorii teatrului românesc și anume Vasile 

Alecsandri și a unui continuator al acestuia I. L. Caragiale. În vederea 

acestora, vom încerca să stabilim dacă există o anumită paradigmă 

stilistică urmărită de cei trei scriitori și în mod special de Eminescu, avînd 

în vedere și faptul că între cei trei există anumite sincronizări de limbaj și, 

de asemenea, avînd în vedere și faptul că aparțin unor generații diferite. 

Abordarea piesei la nivel lingvistic/stilistic este văzută și ca o formă de 

maturizare a discursului literar eminescian, care depășește idealismul 

poemelor filosofice, de valori înalte și de dramatic din romantism. 

Tocmai această pluralitatea stilistică și estetică ni-l arată pe Eminescu 

într-o ipostază nouă, diferită; o ipostază care nu explorează sublimul și 

frumosul, ci formele de comic și de limbă. 

În încercarea lui Eminescu de a lăsa o comedie de moravuri 

posterității se poate observa, dincolo de particularitățile de detaliu 

regăsite în text, un anume limbaj care este asociat involuntar de către 

cititor cu limbajul din Chirițele lui Alecsandri sau din comediile lui 

Caragiale; limbaj ce ține, în mod evident, de epoca în care aceștia și-au 

articulat viziunea literară. În ceea ce privește  limbajul eminescian 

valorificat în comedia Gogu Tatii, nu există niciun dubiu că scriitorul a 

avut mai multe modele generative ce țin de structură și de concepția 

despre lume, a urmărit anumite prototipuri atît din teatrul universal, cît și 
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din teatrul românesc. Identitatea națională este privită de Eminescu ca un 

fapt unificator, ce întregește o cultură și o limbă. Eminescu a încercat să 

păstreze această identitatea națională, implicit pe cea stilistică, ambele 

fiind absorbite de culturi exterioare. Premisa de la care pornește 

Eminescu în realizarea comediei sale are la bază realitatea propriu-zisă a 

epocii sale și o realitate lingvistică a perioadei respective, ambele fiind 

angrenate într-un discurs ce devine elocvent pentru ceea ce înseamnă 

specificul și originalitatea creației sale. 

Gogu Tatii, comedie în trei acte, neterminată și nefinisată, rămasă 

ca multe altele în manuscris și datînd, cu aproximație, din perioada 1875-

1876 pare a fi scrisă în cel mai jovial mod posibil în care se aglomerează 

diverse stiluri și idei, semn că Eminescu doar a tatonat acest gen. 

Eminescu a nutrit o profundă admirație pentru teatrul lui Vasile 

Alecsandri, ale cărui piese erau montate de actorii teatrelor ambulante, 

alături de care și-a dus existența ca sufleur și copist. George Munteanu 

observă că „eroii sînt concepuți și chiar numiți în maniera proprie 

comediilor  lui Alecsandri, precum și în spiritul antagonismului dintre 

„bătrîni” și „tineri” de la care pornea înaintașul în construirea 

conflictelor” (Munteanu, 1978: 55). Întîlnim în comedie, foarte vag, 

conflictul dintre generații, purtat de tinerii cu o nouă mentalitate și 

bătrînii care se lasă prinși în prejudecăți. Ideea poate fi evidențiată prin 

exemplul căsătoriei „aranjate” dintre Hermenece cu Gogu Frige-Linte, 

fiul marelui boier Stratomir Frige-Linte. 

Trebuie precizat, însă, că piesa de teatru a lui Eminescu este, 

asemeni comediilor lui Alecsandri, o comedie a limbajului, unde 

personajele se reflectă în actul vorbirii; dar este și o comedie de situații, 

în  care succesiunea evenimentelor obligă fiecare personaj să se 

contureze. Personajele lui Eminescu, deși sînt limitate unui număr foarte 

scurt de situații, sînt purtătorii unor anumite unități lingvistice și  

culturale care le face să fie unice în construcția lor. În comedia Gogu 

Tatii, Eminescu încearcă să păstreze limba românească așa cum este, 

nealterată de influențele lingvistice din afară, pentru că prin ea se exprimă 

întreaga tradiție românească – lucru vizibil prin Pavăl Intentationem. În 

vocabularul acestui personaj regăsim cuvinte din fondul românesc vechi, 

dar se resimt și influențele orientale și  occidentale care au pătruns în acel 

secol în masa vocabularului: „vechil”, „cuconașule”, „stomahul”, 

„adorațiunea”, „adorezi”, „fătul meu”, „gheneral”, „boieriu” etc. 



O VIZIUNE STILISTICĂ ASUPRA COMEDIEI EMINESCIENE: GOGU TATII… 

271 

Prin Alecsandri, limba vorbită a omului de rînd, a poporului 

devine baza de dezvoltare a exprimării literar artistice, scriitorul 

valorifică materialul folcloric – dialectul moldovenesc în comedii precum 

Chirița în provincie (1855), reducînd totul la o perspectivă caricaturală și 

exagerată a  modului de a vorbi al personajelor. Registrul lingvistic 

reliefat de Alecsandri este urmărit și de Eminescu în Gogu Tatii, nu atît 

de puternic ca la predecesorul său, însă se pot resimți ușoare reminiscențe 

ale comediei acestuia, modalități de limbaj ce vor fi regăsite mai tîrziu și 

în comedia lui Caragiale. 

Vorbirea personajelor eminesciene, în special cea a lui Leizer 

Zozalgezind, străinul/evreul și proprietarul birtului „Birlicul de aur”, este 

expresia graiului moldovenesc veritabil și a unei limbi germane inventate, 

dar care oferă un comic generos menit să stîrnească zîmbetele 

spectatorilor, prin deformarea limbii. Dramaturgul îl prezintă într-o 

manieră comică, dar în același timp ironică evidențiată prin limbaj, prin 

ticuri verbale formulate într-o nemțească proprie („vas zagt er vas?”, „zol 

si zan gezind”), cuvinte inventate sau cuvinte a căror structură este 

deformată („prosler Kopp”, „ceasorniki”, „gets”, „hoteler”, „ghivalt”, 

„zugter”, cît și prin pronunție – procedeu ce constă în căderea sunetelor 

sau silabelor sau adăugarea lor („kikonă” – cucoană, „gioc” – joc, „Kerț” 

– cărți, „chichinaș” – cuconaș, „chicon” – cucon, „sichiteală” – socoteală, 

„kiștig” – cîștig, „Bikireșt” – București, „fronțuzeșt” – franțuzești, 

„rumun” – român, „vom” –om, „bier” – boier etc.; de altfel personajul 

reușește să se impună și prin sonoritatea numelui său – Leizer 

Zolzangezind. Limbajul acestui personaj este viu și  dinamic tocmai prin 

deficiențele sale lingvistice:”„La biliki de aur... Hotel a mio... E gets 

hotel, e fain hotel... ezoi zoll eh zan gezind... și ieftin... tare ieftin... Cine-o 

fost odată la hotel a niu, nu mă uită chit trăiește”. Graiul moldovenesc 

este mult mai proeminent în vorbirea personajului Leizer, chiar dacă 

acesta întruchipează imaginea străinului. 

Prin Pavăl Intentationem, vătaful lui Vultureanu, scriitorul evocă 

imaginea omului simplu al cărui limbaj este oarecum anecdotic, fiind scos 

în evidență prin vorbele de duh ce îl caracterizează ca personaj. Umorul 

este provocat prin exprimări mucalite de genul: „stomahul meu e setos de 

adorațiunea unei fripturi”, „cînd mi-i foame, nu mă calcă ispita 

curiozității”, „știi unde-i alianță, nu-i mînie, nu se supără omu așa pentru 

te miri-ce și nimică”. Eminescu reproduce vorbirea moldovenească 
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arhaică, în același timp folosind un limbaj artistic, original. Autorul 

utilizează limba populară folosind termeni regionali. Creangă nu expune 

exact limba populară, ci o recreează și o toarnă în tiparele unei rostiri 

individuale, de unde provine și originalitatea textului – ex. „Pînă ce-a 

venit proviant cu harabalele”, „rumun bun la prășăli”, „giupuîne”, „di 

pi”, „nu fuge el chit-i lumă și pomuntu”. 

Deși este un personaj secundar, care nu iese în comun prin nicio 

trăsătură remarcabilă, decît cu excepția vorbirii sale, astfel numai după 

această particularitate, Intentationem poate fi încadrat în categoria 

personajelor principale. De cealaltă parte, Barbu Vultureanu 

întruchipează imaginea tînărului îndrăgostit de „adorata” Hermenece, 

care ascultă de sfaturile vătafului său Intentationem, totodată fiind și 

confidentul acestuia. De altfel, personajul Vultureanu este și o parodie a 

îndrăgostitului care suferă după iubita promisă altui pretendent (în cazul 

de față lui Gogu Frige-Linte), scriitorul denunțînd, prin acest mod de 

prezentare a îndrăgostitului, convențiile discursului romantic accentuate 

prin îngroșarea unor replici ale discursului: „Acolo-i adorata mea!... 

puiuțul meu... Ah de-aș vedè-o odată”. 

Eminescu apelează la formele populare ale limbii tocmai pentru că 

acestea „sînt mai pătrunse de valori stilistice decît formele lor literare” 

(cf. Vianu, 1968) și astfel nu se pierde din fluența și dinamica replicilor. 

Fonetismul românesc arhaic, folosit de Eminescu, de genul „Ah, de-aș 

vedè-o odată!”, „Azi-dimineață vrè să vie”, „aiesta-s eu” ș.a.m.d. 

reconstruiește logica interioară a personajelor. 

Alecsandri șarjează ridicolul ce rezultă din importul de civilizație, 

în timp ce Caragiale taxează malformațiile lingvistice ale personajelor și 

agramatismul, Eminescu își însușește graiul personajelor sale, îl ia ca 

atare, fără să-l modifice foarte mult sau să introducă foarte multe 

„străinisme” – de fapt acestea lipsesc aproape în totalitate (cu excepția lui 

Leizer). Acestea nu sînt strategii verbale, cum sînt la Alecsandri sau la 

Caragiale, ci ele par mai mult a fi expresia sinceră, inocentă și pitorească 

a personajelor, presărate cu puțină ironie. Intențiile satirice ale comediilor 

lui Alecsandri sau Caragiale la adresa „ridicolelor” și „pretențiilor” 

societății de atunci au constituit suportul tematic al textelor, pe cînd 

comedia eminesciană este cu mult mai tolerantă față de moravurile epocii 

sale, deși se regăsesc anumite accente ironice, însă sînt nuanțate discret. 

Personajul Leizer este caracterizat cu o ironie destul de acidă, el fiind pus 
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în rolul celui care este în afara comunității, al „outsiderului”, însă care, 

abil, se descurcă în orice situație – ex. reușește să-și recapete banii jucați 

la cărți de Gogu Frige-Linte fără mari eforturi. 

Viziunea comică a societății vremii cuprinde clasele ei medii – 

vătaful Intentationem, Anetta (înțelegem că ea este slujnică la conacul lui 

Subpapauc) și Leizer, deși în planul textului erau prezente și personajele 

din burghezie – boieri ca Frige-Linte sau domnul Subpapuc, scriitorul 

reușind să-l prezinte doar pe Vultureanu ca reprezentant al clasei 

superioare. Astfel, ne putem da seama prin limbajul folosit de Vultureanu 

tipul de caracter ce scriitorul îl prefigura. Personajele din Gogu Tatii nu 

se încăpățînează să urmeze o anumită modă (în limbaj), așa cu 

procedează personajul Chirița sau personajele caragialiene care se 

acomodează foarte greu cu „franțuzismele” introduse fie în  frazeologia  

politică – ex. Farfuridi, fie în limbajul cotidian. Mai degrabă acest 

fenomen pare să se observe la personajele feminine, prin Anetta și al ei 

„Parole d‟honneur”, spus cu accente dramatice și patetice, dar asupra 

căruia insistă pentru a scoate declarațiile de dragoste de la Intentationem. 

Comedia eminesciană este singulară printre alte piese de genul ei 

prin stilul și prin viziunea existențială, accepțiune literară susținută prin 

definiția stilului dată de Tudor Vianu (cf. Vianu, 1968: 31). Astfel, stilul 

reprezintă „unitatea structurii artistice într-un grup de opere raportate la 

agentul lor, fie acesta artistul individual, națiunea, epoca sau cercul de 

cultură. Unitatea şi originalitatea sînt cele două idei mai particulare care 

fuzionează în conceptul stilului”. Criticul continuă afirmînd că 

„adevăratul stil este acela în care se armonizează originalitatea 

individuală cu aceea a timpului și a societății”. În virtutea acestei viziuni 

asupra stilului, referindu-ne strict asupra celor două particularități ale 

acestuia și anume originalitatea și unitatea – ceea ce regăsim în Gogu 

Tatii conturează un stil destul de bine definit, însă așa cum spune și 

Vianu, este inevitabil întrepătruns de o sferă a colectivității, a epocii, a 

societății, altfel spus și „scriitorii cei mai de seamă prezintă între ei 

afinități! (cf. Vianu, 1968: 31). 

Caracteristicile limbii pe care Eminescu o pune în gura 

personajelor sale aparțin unui loc și unui timp, adică unei regiuni și unei 

anumite epoci. Limba/graiul acestora, vocabularul cu toate 

particularitățile sale fonetice și morfologice, ca și alte detalii ale limbii și 
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ale stilului sînt mijloacele principale de care autorul se folosește pentru a-

și individualiza personajele. 

Secolul al XIX-lea începe cu schimbări majore în limbă, mania 

străinismelor ajung să producă inflexiuni de substrat în limba română și 

care în fond reprezintă noua tendință a societății respective. 

Împrumuturile lingvistice masive din secolul al XIX-lea sau introducerea 

fără rost a unor cuvinte străine, neînțelese de majoritatea oamenilor – mai 

ales franțuzismele – afectau vorbirea normală, noile cuvinte fiind 

introduse în limba ce le-a asimilat cu înțeles eronat. Alecsandri și 

Caragiale au explorat îndelung „viciile” lingvistice ale contemporanilor 

prin comediile lor și deși aparțin unor generații diferite, ambii și-au 

asumat barbarismele introduse în limbă pentru a putea recompune spațiul 

și mentalitățile epocii. Deși Eminescu și-a desfășurat activitatea într-o 

perioadă în care fluctuațiile lingvistice erau frecvente, scriitorul nu și-a 

alcătuit imaginarul artistic pe baza acestor „mode”, ci și-a lăsat 

personajele să-și reprezinte realitatea ca atare. 

Realitatea eminesciană nu este una exagerată. Graiul românesc nu 

este distrus în totalitate de personaje, ci prin ele Eminescu încearcă să 

concentreze  limbajul unui popor, această dorință de autenticitate își are 

rezervorul în pasiunea scriitorului pentru folclorul românesc. În folclor, el 

vede o sursă a regenerării literaturii și culturii naționale. Singurul care 

distruge naturalețea limbii este „jidanul” Leizer care degradează structura 

lingvistică a limbii – ex. „Am să mă duc să dau un galbănă la primar, si 

ție pe telheroi așela ligat kot la kot”, „să văd în mînă parali-a niu. Iu nu 

vrei decît parali-a niu” etc. Asemeni lui Alecsandri, Eminescu a încercat 

să scoată în evidență unitatea folclorului românesc, prin reîntoarcerea la 

aceste valori, reminiscențele pașoptiste fiind resimțite în substratul 

comediei. Oralitatea ca modalitate de structurare internă a operei se 

distinge prin vorbirea simplă a personajelor: ticurile verbale ale lui Leizer 

– „Zol zan gezind”,, întoarcerea la vechile valori poporale se face la 

Eminescu prin păstrarea limbajului popular, arhaic. De altfel problemele 

personajelor sînt mărunte, disputele sînt minore, dar toate acestea se fac 

pe un fond tipic rural. 

Eminescu conferă piesei un caracter autentic, contaminat de 

influențe romantice, preocupîndu-se și de analiza dragostei sub aspectul 

trăsăturilor idilice, mitice. Vultureanu îi mărturisește vătafului 

Intentationem dragostea lui pentru „drăguța” Hermenece în repetate 
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rînduri. Personajul întruchipat de Vultureanu reprezintă tipul eroului 

sentimental cu trăsături romantice, care tînjește după dragostea iubitei. 

Viziunea romantică propusă de Eminescu pune în valoare și construcțiile 

antitetice prin Vultureanu și „gogomanul” Gogu. Universul pe care îl 

configurează autorul piesei Gogu Tatii este ghidat de un principiu al 

coerenței. Lumea din comedia eminesciană este o lume așezată, articulată 

de propriile ei reguli și conștiințe, fiecare personaj cunoscîndu-și statutul 

și funcția. 

Comicul de nume este atent explorat de Eminescu în comedie, 

numele personajelor fiind în concordanță cu funcția și cu ceea ce 

reprezintă. Numai aruncînd un ochi peste distribuția piesei, unde regăsim 

nume ca dl. Subpapuc – mare proprietar, Vultureanu – tînăr proprietar, 

Intentationem – vătaf, Stratomir Frige-Linte – boier, Napoleon Pătărligică 

– prefect sau Leizer Zolzangezind – proprietarul unui birt și putem 

înțelege mecanismul piesei. Numele personajelor eminesciene sînt 

asociate cu anumite particularități ale caracterului lor, astfel numele 

seamănă cu posesorul: dl. Subpapuc, deși are reputație de mare proprietar, 

numele lui sugerează mai degrabă inferioritate, alăturarea a două nume 

total diferite ca rezonanță ca Napoleon, a cărui sonoritate este puternică, 

cu Pătărligică, Zolzaingezid este asociat ticurilor sale verbale – numele 

său este pronunțat silabic zol şi zan gezind, tipul amorezatului este 

întruchipat de Vultureanu, mereu cu capul în nori, veșnic îndrăgostit de 

Ermenece, Stratomir sau Gogu Frige-Linte al căror nume semnifică 

zgîrcenia, nume care însă intră în contradicție cu „slăbiciunea” tînărului 

Frige-Linte pentru jocul de cărți. 

În timp ce Caragiale este un scriitor citadin, al cărui pitoresc este 

sugerat de arhitectura Bucureștilor, Eminescu urmează realitatea idilică, 

pastorală a comediilor lui Alecsandri. Eminescu este un scriitor care a 

arătat prin creațiile comice și nu numai un interes aparte pentru aspectele 

teoretice ale artei teatrale și a spectacolului. Chiar dacă avem de-a face cu 

o „comedie pastorală”, încercarea de a „pune în scenă” realitatea/viața  

proximă/ cu accente mitice nu face decît să demonstreze conștiința 

teatralității scriitorului. De altfel, teatrul eminescian este produsul unei 

conștiințe lucide care avea noțiunea  funcționării unei piese, îi cunoaște 

mecanismele artistice, dar în același timp îi cunoștea lipsurile și 

problemele. Găsirea expresiei literare corespunzătoare a reprezentat un 

fapt ce l-a preocupat permanent pe Eminescu, luciditatea din opera lirică, 
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din proză, dar și din opera dramatică o demonstrează. Chiar dacă Gogu 

Tatii lasă impresia unei opere scrise la repezeală încît pune un semn de 

întrebare în ceea ce privește apartenența ei, lucrul acesta este cel mai 

puțin probabil dacă luăm în calcul minuțiozitatea eminesciană în efortul 

artistic. 

Titlul piesei exhibă o ironie cumpătată, sub această aparență 

ascunzîndu-se de fapt întreaga structură a textului. Sub numele de Gogu 

Tatii, scriitorul anunță și concretizează subiectul, conflictul, situațiile și 

comicul piesei și toate acestea numai printr-un apelativ ce pare mai 

degrabă un alint, dar a cărui rezonanță este atît de puternică încît spune 

absolut totul. 

Relevant pentru eroii lui Eminescu este faptul că, deși se pune 

foarte mare accent pe ceea ce ele comunică și cum comunică, ei nu 

noțiunea cuvîntului. De exemplu, în cazul personajelor caragialiene 

dorința de a comunica este, mai degrabă, resortul lor existențial care le 

conferă substanță, pe cînd personajele eminesciene folosesc cuvîntul în 

forma lui cea mai naivă; ele nu sînt dominate de puterea  cuvîntului. Doar 

pe alocuri se simte o ușoară prețiozitate în limbaj – în cazul Anettei, însă 

nu le afectează vorbirea simplă. Astfel, Intentationem, Vultureanu, Leizer 

și Anetta își asumă o vorbire individuală și individualizatoare, care le 

diferențiază vocile, le conferă un relief propriu. Eroii comediei 

eminesciene apelează la formule cele mai uzuale, iar acele prețiozități sau 

acel limbaj prefabricat este introdus destul de stîngaci în dialog. Replicile 

sînt fluide, ele se bazează pe schimbul de idei (Intentationem – 

Vultureanu), și în principal pe receptarea corectă a mesajului, lucru destul 

de important în comedia eminesciană. Dacă în comediile lui Alecsandri 

sau în cele ale lui Caragiale emisia și receptarea ideilor nu sînt 

echivalente, actul vorbirii devine incoerent și indescifrabil, Eminescu 

pune foarte mare accent pe transmiterea cît mai corectă a mesajului. 

Ca particularitate a comediei eminesciene, notabil rămîne 

caracterul de povestire ce caracterizează dialogul, lucrul reflectat în 

limbuția personajului Intentationem, dar și în a lui Leizer care pare de 

neoprit la vorbă. De altfel, comedia începe cu o formulă tipică 

povestirilor populare, Intentationem luînd rolul povestitorului: „Uf, tare 

mi-i foame și nu mai pot de picioare. De cînd eram la Socola, seminarist, 

nu mi-a fost așa foame ca azi... Venisem de la Oșlobeni să mă fac popă. – 

Cum te cheamă mă? Zice directorul. – Pavel a lui Vasile a Lenii Savului 
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lui Mihaiu Radului; vine rîndul altuia: – Da pe tine cum te cheamă? 

Gheorghe a lui Ioan a lui Petrea Rotariu...” ș.a.m.d. Logoreea 

personajului Intentationem este reflectată în oglindă prin vorbirea 

ponderată a lui Barbu Vultureanu care îl apostrofează pe vătaful dornic de 

trăncăneală printr-un „Tacă-ți gura mă!”. Personaj animat de ingenuitatea 

limbajului, livrîndu-se unei euforii verbale interminabile, Intentationem 

acaparează planul dialogal, expunîndu-și cu ușurință „cunoștințele” și 

sfaturile. Prin limbaj și, în cazul unor personaje prin euforia verbală, 

personajele își confecționează identitatea, ele trăiesc prin intermediul a 

ceea ce spun, nicidecum prin ceea ce fac, de altfel situațiile sînt limitate, 

avînd în vedere scurtimea piesei. În universul eminescian, existența se 

desfășoară sub instanța verbală, fiind cea care creează biografia 

personajelor. 

Nu trebuie să neglijăm faptul că Mihai Eminescu a trăit într-o 

epocă literară determinată, că sensibilitatea sa estetică a recepționat 

diverse influențe estetice, lingvistice și stilistice, fapt ce a condus la 

configurarea unor opțiuni artistice proprii. Paradoxal, se poate observa o 

poziție de inaderență a scriitorului față de concepția estetică dominantă în 

epoca literară românească a secolului al XIX-lea. 

Eminescu se reinventează la nivelul discursului poetic în piesele 

de teatru, fie și neterminate; există în comedie o energie a limbajului 

foarte autentică. Scriitorul trece peste imaginea standard a esteticii 

sublimului, spre alta, periferică, a exersării comicului, ironiei cu trecere în 

social. În numele autenticității și unicității, Eminescu manifestă o acută 

aderență la estetica romantică, cu precizarea că în comedie scriitorul 

încearcă să se ferească de clișeele romantismului. Extrăgînd esența 

realității epocii sale, Eminescu identifică și interpretează – prin stilizare, 

ironie, îngroșare – sursele comicului,  le conferă o nuanță și o estetică 

proprie, prin demitizarea solemnității și sublimului liric. 

Teatralitatea sub semnul căreia se situează viziunea eminesciană 

imprimă o nouă perspectivă asupra a ceea ce simbolizează de fapt 

comicul, o abordare ce dejoacă idealismul reprezentat în arta poetică. 

Comicul apare în scriitura lui Eminescu ca un revers al sublimului și 

idealismului poetic. 

Privindu-i pe Alecsandri, Eminescu și Caragiale din perspectivă 

comică și asimilînd cultul lor teatral, descoperim în piesele acestora 

modalități diferite de scriere care s-au structurat pe fondul realității 



ALEXANDRA SOLOMON 

278 

apropriate, lucru de fapt foarte evident, modalități ce prezintă oarece 

asemănări din punct de vedere tematic și epistemologic. Universul 

comediei lui Eminescu vine ca o replică a diferitelor schimbări ce s-au 

produs în limbă și la nivel de comunitate, de grup. Șarjarea elementelor 

comice ce își au originea în viziunea de spre lume este o încercare de 

scriitură nouă a scriitorului, de explorare a unei estetici marginale, care de 

regulă nu era în centrul preocupărilor eminesciene. 
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LUCIA CUJBĂ 

Anul II, Chișinău 

Discursul politic de atitudine: pragmatica ironiei 

eminesciene 

Publicistica eminesciană, în speţă discursul politic de atitudine, 

pune în evidenţă o dimensiune specifică a conceptului de ironie – 

caracterul pragmatic. Ne propunem să nuanţăm această perspectivă, 

relevînd particularităţile discursului publicistic eminescian şi mijloacele 

de exprimare a ironiei.  

„În condițiile în care publicistica românească de pînă la Eminescu 

era în general tributara unui stil mai degrabă bombastic” (Parfene, 2000: 

25), îndatorat modelelor presei revoluționare de la 1848 și patosului 

romantic specific acelei perioade, jurnalistului i se datorează instituirea 

unui stil modern, neologic, elevat, dar totodată logic și accesibil. Cu o 

conștiință înaltă a scrisului, el redă demnitatea proprietății cuvîntului, 

încercînd să depășească clișeele de gîndire din acea vreme și să formuleze 

atitudini tranșante față de diverși decidenți politici.  

Etichetat drept reacționar, paseist, antisemit, xenofob, naționalist 

șovin, fascist, jurnalistul a știut să-și formuleze discursul politic de 

atitudine, avînd ca miză exprimarea adevărului. Cu o impresionantă forță 

de argumentație, cu o neobosită vervă intelectuală și satirică, Eminescu 

producea un discurs inegalabil. Interesul lui nu era să epateze, ci scria 

pentru că nu putea altfel („Citesc telegramele Havas și scriu de 

meserie”). De o efervescență intelectuală deosebită, Eminescu a fost 

angajat plenar în tot ceea ce a scris. Nu a practicat servilismul politic și 

nici nu s-a ascuns după formule eufemistice. Și pentru că nu a simulat 

echidistanța, cum o făcea duzina de analiști politici și mercenari de presă, 

Eminescu a devenit persona non grata în mediul nulităților politice. 

Aceasta pentru că gazetarul considera că avea o datorie majoră de „a le 

spune ticăloșilor că ticăloși sînt”.  

Asociată, în general, cu negativitatea, ironia din publicistica 

eminesciană poate fi nuanțată din perspectiva pragmaticii discursului 

politic de atitudine, care nu se reperează pe modelul mecanicist al 

comunicării, ci pe dimensiunea pragmatică a discursului, amintind de 
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„teoria comunicării ca tranzacție” a lui Lee Thayer. Din această 

perspectivă, finalitatea deliberată a actului gazetăresc eminescian era de a 

convinge şi de a învinge, aspectul informativ fiind, aproape mereu, 

subordonat celui analitic şi combativ, iar forma discursului 

particularizîndu-se graţie atitudinii polemice, prezentă în mai toate 

manifestările.  

Eminescu nu a recurs la simularea discursului, contextul social, 

căruia publicistul îi aplica propria grilă valorică și îi descoperea 

insuficiența, devenind baza generativă a discursului de atitudine. Țesătura 

ironică a acestui discurs poate fi circumscrisă conceptului de „ironie a 

realului”, analizat de Philippe Grosos şi conform căruia: « L‟ironie prend 

pied dans la réalité » (Grosos, 2009: 21). Fatala discrepanță între clasele 

productive, reduse la mizerie, și opulența claselor superpuse (termenul îi 

aparține lui Eminescu) alimentează atitudinea ironică eminesciană, 

publicistul criticînd dur această realitate: „…aparatul reprezentativ și 

administrativ nu se potrivește deloc cu trebuințele simple şi formează 

numai mii de pretexte pentru înfiinţarea de posturi şi paraposturi, de 

primari, notari şi paranotari…” (Eminescu, 1989: 18).  

Discursul ironic de factură pragmatică implică doi destinatari: 

destinatarul direct (obiectul acuzațiilor sale) și cel indirect (poporul). 

Impresia de dialog este realizată prin intermediul unor mărci dialogale 

(forma verbală la persoana a II-a, substantive la vocativ) care reduc 

„distanţa” dintre actanţii discursului. Destinatarul direct din fragmentele 

publicistice pe care ne-am axat este acea „fabrică de mofturi a 

Telegrafului și a Românului, fabrica de Palavre din Dealul Mitropoliei” 

(Ibidem: 105), în raport cu care Eminescu utilizează strategia dubiului 

intelectual: „Dacă a bate cîmpii şi a vorbi în dodii va să zică a cugeta 

liber, atunci şi d. Sihleanu bunioară ar fi liber cugetător, pe cînd domnia 

sa nu-i decît candidat la academia de înţelepţi de la Sadagura, unde 

rîvneşte a intra în virtutea ingenioaselor sale liber-cugetări asupra 

bisericei şi a balonului captiv. Dar, ce să mai vorbim zadarnic în privirea 

aceasta? Ferice de cel căruia-i spui o vorbă şi pricepe zece şi vai de 

acela căruia-i spui zece şi nu pricepe niciuna”.  

Regizarea, în manieră retorică, a interogațiilor devine o modalitate 

de a dezvălui pragmatica ironiei. Ele conturează un spaţiu textual cu o 

funcţie mai accentuată în planul comunicării, prin componenta 

argumentativă pe care o implică. Ea constituie o variantă indirectă de 
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formulare a unei aserţiuni, conducînd spre anumite concluzii fără a le 

impune autoritar, prin formulări categorice: „Dar sînteţi voi români? Dar 

cunoaşteţi voi poporul? Sînteţi în stare a pricepe graiul şi înclinările lui? 

Ştiţi voi româneşte măcar? Păsăreasca lui C. A. Rosetti e limbă? 

Obiceele de cocote şi picpocheţi sînt datine strămoşeşti?” (Ibidem: 94). 

Exemplul pune în evidenţă o argumentare de tip polemic, realizată prin 

disociere şi contestare. 

De cele mai multe ori, discursul ironic eminescian îl angajează, 

volens-nolens, pe receptorul indirect, miza jurnalistului nefiind polemica 

de dragul polemicii, ci formarea unei atitudini din partea receptorului 

vizat indirect, obținerea unui feedback: „De aceea alungaţi turma acestor 

netrebnici, care nu muncesc nimic şi n-au nimic şi vor să trăiască ca 

oamenii cei mai bogaţi, nu ştiu nimic şi vreau să vă înveţe copiii, şi n-au 

destulă minte pentru a se economisi pe sine şi voiesc să vă 

economisească pe voi, toţi!” (Ibidem: 20). Miza publicistului este 

conturarea unui spaţiu în care să se producă solidarizarea cu destinatarul, 

creîndu-se impresia unui dialog și a unei înțelegeri dinainte încheiate. 

Spectacolul ironiei eminesciene se conturează mai pregnant prin 

implicarea, în manieră ludică, a ambilor receptori, așa cum desprindem 

din următorul fragment: „Ei mări, tagmă patriotică, nu cunoaşteţi pe 

român, nu l-aţi cunoscut nicicînd şi, prieteneşte vorbind, să vă păzească 

sfîntul ca să-l cunoaşteţi vreodată. Rar şi-arată arama, dar cînd şi-o 

arată atunci s-a sfîrşit cu d-alde voi. Românul dacă-i dai un pumn, îţi 

zice: Rogu-te mai dă-mi unul, să fie doi, s-avem pentru ce ne socoti, dar 

după aceea las-pe el. Din paradă în paradă, din circulară în circulară, 

din Carada-n Carada, teamă n-i că veţi trezi lupul din el şi că-şi va 

întoarce cojocul pe dos şi-atunci ţine-te pînză să nu te rupi!” (Eminescu, 

1985: 195). Ironica detaşare a autorului, întemeiată pe acel ,,prieteneşte 

vorbind" e doar aparentă. În realitate, textul, încărcat semantic de 

prospețimea limbajului popular, transmite tensiunea sarcasmului şi a 

revoltei, în registru aproape comediografic.  

Însă această atitudine tranșantă era dominată de o ținută morală 

impecabilă. Pornind de la teoria lui Morier, conform căreia ironia este 

proprietatea celui moral, fiind situată în centrul opoziţiei dintre cel care 

judecă şi cel judecat,  și, de asemenea, un mijloc de măsurare a 

moralităţii, putem releva raportul ironie-moralitate și în publicistica 

eminesciană. Astfel, afirmația lui Morier – „dacă o persoană este ironică, 
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atunci este ridicată la statutul de judecător al celorlalţi, dacă este subiectul 

unei ironii, cazul este clar, persoana este… infamă” (apud Uţă 

Bărbulescu) – își justifică valabilitatea și în cazul lui Eminescu, pentru 

care moralitatea devine și  un principiu de conduită, inclusiv în relație cu 

oponenții politici pe care nu-i atacă, ci îi tratează într-o manieră ironică: 

„Este într-adevăr o plăcere de a avea a face cu adversari politici atît de 

nobili, atît de buni și, înainte de toate, atît de sinceri, cari-ți arată de mai 

nainte primejdia ce te amenință, cursa în care ai putea cădea”. Întrucît 

„într-un car cu oale nu se dă cu argumente metafizice”(Eminescu, 1989: 

118). 

Perspectiva poate fi nuanţată avînd în vedere afirmația 

cercetătorului Gheorghe Mihai, care consideră că „ironia nu se poate 

confunda cu batjocura, nici cu ridiculizarea destinatarului” (apud Uţă 

Bărbulescu). Acelaşi autor observă că „ironia este o evidenţiere prin 

cuvinte a unui atentat la valori, fapte şi norme”, avînd în vedere că 

„specific celui ce ridiculizează e respectul pentru destinatarul său, fapt 

neîntîlnit în batjocură sau în ridiculizare” (Ibidem). Deși a fost acuzat că 

folosea un limbaj exagerat, chiar injurios, gazetarul  nu a depășit limitele 

moralității, argumentîndu-și opțiunea pentru exprimarea directă, evitînd 

spusa eufemistică, printr-o afirmație cu coloratură pamfletară: „...folosesc 

pentru orice idee expresia cea mai exactă posibilă”. Şi numai dacă ar dori 

să glumească, „am putea să spunem lucrurile mai cu încunjur”. Dar 

pentru că „lucrurile la noi nu se petrec cu încunjur”, ele trebuiau spuse 

„așa cum sînt” (Eminescu, 1989: 319). 

Izbucnirile sarcastice, alimentate de căldura patimilor 

momentului, se materializează într-un discurs oratoric cu vizibile accente 

ironice: „Sîntem naţiune... nu mai sînt partide în ţară! Toată ţara-i numai 

o partidă: naţiunea!» Iată ce zic unii, iată ce zic ceilalţi. Ba nu, 

domnişorilor, nu sînteţi dv. naţiunea, nici unii nici alţii, măcar 

generaţiunea toată, căci naţiunea are zeci şi zeci de generaţiuni. Dv. 

puteţi fi o generaţiune, un fragment, drept să vă spun cam mizerabil şi 

cam putred al acestui corp ce trăieşte zeci de secole: naţiunea” 

(Eminescu, 1980: 449). Ironia ia naștere din confruntarea polemică a 

argumentaţiei incriminate cu replica batjocoritoare și caustică: „Naţiunea! 

Haha! Naţiunea va să zică!... un fragment, drept să vă spun cam 

mizerabil”. Însăşi dinamica tensiunii interioare înlesneşte o percepere mai 

nuanţată a timbrului polemic, punctînd limita de început sau de sfîrşit a 
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unei atitudini deosebite în raport cu cea anterioară. Printre mijloacele de 

exprimare ale ironiei sînt construcţiile ambigue („Iată ce zic unii, iată ce 

zic ceilalţi”), ce constituie o strategie argumentativă aluzivă.  

Alteori semnalăm mimarea raţionamentului sau atitudinii 

incriminate prin disimulare, făcînd apel la perifrază şi la jocul 

polisemantic: „Liberalii sînt smîntîna și temeiul României, noi sîntem 

niște rămășite din vechile populațiuni autohtone, care nu merită să fie 

băgate în seamă. De! iertați-ne, boieri, Arionești și Caradești, că ni s-a 

părut și nouă biet că trăim în țara noastră și avem de zis o vorbă. Iertați-

ne pentru că nu băgasem de seama că sîntem în Bulgaria, iertați-ne apoi 

că n-am voit să ne batem pentru bieții greci si bulgari” (Eminescu, 1989: 

19). Este un fragment cu vizibile accente de pamflet la adresa celor din 

păturile superpuse, conturate pornind de la conotația substantivelor-

calificative smîntîna și temeiul, dar și a elementelor oralității („de!”, 

„iertați-ne”) ca mărci ale ironiei eminesciene. „Aceste truculente, înţesate 

cu cuvinte şi expresii neaoşe, cu ziceri populare, cu formule de adresare 

specifice, cu comparaţii plastice, hître, în spiritul umorului moldovenesc 

uşor zeflemitor” (Melian, 2004: 18) sînt definitorii pentru discursul ironic 

al publicistului. În plan stilistic, expresiile populare au un rol de mare 

efect: sensibilizator, plasticizant. Se îmbină  procedeele  retorice cu 

virtuţile expresive ale limbajului popular şi ale oralităţii: „Cînd în viaţa 

practică, advocatul are «să ia» de la badea Muşat, atunci două şi cu 

două fac nouă; cînd are «să-i dea», patru şi cu patru fac trei. Fatalist ca 

fatalist, dar de! E vorba de dat şi de luat, şi după aceea, de cînd cu 

formele astea nouă, a trebuit să-şi mai piarză badea cîte ceva din rugina 

lui” (Ibidem: 351).  

Fenomenul „de transgresare a limitelor stilistice dintre literar şi 

neliterar” (Guţu-Romalo, 1996: 22)
 

şi de impunere a oralităţii, ca 

procedeu convenţional de reprezentare persiflatoare a unor situaţii 

negative, este o marcă a discursului publicistic eminescian, ilustrînd, 

alături de alte componente, precum interogaţia retorică, mimarea dialogului, 

limbajul aluziv etc., dimensiunea ironico-pragmatică a acestuia, cu miza pe 

context şi pe destinatar. Jurnalismul de atitudine a fost un destin şi o 

opțiune a scriitorului Mihai Eminescu, publicistica rămînînd a fi o 

dimensiune definitorie a creaţiei scriitorului.  
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IZABELA RENȚEA 

Anul III, București 

Funcția ironică a intertextualității în gazetăria eminesciană 

Eminescu nu a avut aceleași aspirații permanente pe care le avea 

Borges pentru rescrierea textului universal, însă în întreaga sa gazetărie 

predomină citatele și atitudinile imaginare puse pe seama unor personaje 

istorice reale sau autori reali și reconstituirile ipotetice ale unor „destine 

ilustre” (Hăulică, 1981: 80)  sau momente istorice. 

Din punctul de vedere al lui Emile Benveniste exista două planuri 

ale enunțării: un plan al istoricii și unul al discursului. 

Dacă Istoria este definită ca „desfășurare de fapte petrecute la un 

anumit moment temporal și prezentate fără nici o intervenție a locutorului 

în cursul relatării”, iar Discursul este, în mod contrar, un „tip de enunțare 

ce presupune un locutor și un auditor, cel dintîi manifestînd intenția de a-l 

influența, într-o măsură sau alta, pe cel de al doilea”, cei doi termeni 

furnizînd anumite informații asupra actului și a subiectului enunțării, 

putem afirma că ne aflăm în fața unor elemente specifice shifter-ului 

(Hăulică, 1981: 101), care în rîndurile articolelor lui Eminescu este foarte 

des ilustrat, remarcîndu-se în acest mod o legătură deosebită între gazetar 

și cititorii săi prin transformarea limbajului în discurs. 

Modul prin care locutorul își influențează auditorul este, în 

general, lipsit de rezerve, moral și responsabil, însă prin intermediul 

intertextualității gazetarul ironizează decizii, practici culturale, sociale și 

politice, paradigme, lecturi, critici apărute în presă cu privire la diferite 

evenimente s.a.m.d.  

Pentru a susține o discuțiune serioasă și onestă, Eminescu 

identifică două modalități de abordare: cea ad rem, care „dovedește 

adevărul tezei în sine”și cea ad hominem, prin care „adversarul a susţinut 

sau făcut însuși lucrul pe care azi îl combate”. Cum însă majoritatea 

adversarilor săi evită argumentele ad rem, scriitorul se justifică: „Purtați 

de dorința de a nu risipi anii vieții şi puterile vii în zadar, am voi să 

găsim oameni care să discute cu noi principiile ce emitem”(„Timpul”, 17 

februarie 1880, „Despre program”). Este un comentariu ironic la adresa 
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celor care, dintr-un motiv sau altul, fie evită să intre într-o polemică, fie 

ripostează cu argumente contrare faptelor lor. 

Către orice treaptă a creației eminesciene ne-am îndrepta, 

comentariile ironice ale gazetarului sînt bine plasate, avînd menirea de a 

ajuta la atingerea scopului urmărit. Însă poate cea mai interesantă 

modalitate de abordare ironică este cea a intertextualității, a modului în 

care sînt țesute, în aceeași sferă, situații contemporane, concrete, cu 

situații canonizate, figuri istorice şi literare cu figuri actuale, elementele 

antitetice apărute demonstrînd ascuțimea cunoașterii și a gîndirii, ilustrată 

mai ales printr-un limbaj literar, plastic. 

Exemplele sînt numeroase mai ales în sfera polemică, în care 

Eminescu nu s-a sfiit niciodată să demonstreze, uneori prin cuvinte prea 

dure, adevărul şi transparența lucrurilor. În momentul în care este acuzat 

de excesul şi exagerarea cu care acţionează în cadrul polemicilor, 

scriitorul argumentează în mod practic: „Nu vă prefaceţi a vă supăra pe 

ceea ce zicem, supăraţi-vă pe ceea ce se întîmplă, pe realitate... Oricît de 

crudă ar fi forma în care ne exprimăm impresia, ceea ce e mai crud şi 

mai odios e realitatea însăşi” („Timpul”, 12 septembrie, 1882). Într-un alt 

articol va sugera faptul că „pentru a putea examina ceea ce se întîmplă în 

ţară, în parlament, în administraţie, în viaţa economică şi morală a 

imensei majorităţi a poporului, ar trebui cuiva să-mprumute colorile 

negre din Infernul lui Dante” („Timpul”, 12 octombrie, 1882, „Progresul 

real și cel fictiv”).  

Despre violenţa stilului eminescian G. Călinescu afirma că 

„Eminescu e posedat de o furie sublimă, de mînie directă, şi numai un 

geniu ca el a fost în stare să apuce fierul înroşit cu mîinile nude”. Nu 

putem însă generaliza, întrucît caracterul specific eminescian este şi 

cumpătat, dornic să amuze, să stîrnească rîsul, să satirizeze, să ironizeze 

şi să aducă prin intermediul pamfletului, sub lupa observaţiilor 

minuţioase, cele mai cotidiene fapte şi înregistrări de evenimente. 

În ciclul „Icoane vechi şi icoane nouă” identificăm un portret al 

lui Ştefan cel Mare uşor ironizat prin parodierea stilului cronicăresc: 

„Bietul Ştefan Voevod! El ştia să facă fărîme pe turci, leşi şi unguri, ştia 

niţică slovenească, avusese mai multe rînduri de neveste, bea bine la vin 

vechiu Cotnar şi din cînd în cînd tăia capul vreunui boier său nasul 

vreunui prinţ tătăresc. Apoi descăleca în tîrguri de-a lungul rîurilor, 

dăruia panţirilor şi dărăbanilor locuri bune pentru păşunea hergheliilor 
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de cai moldoveneşti, a turmelor de oi şi de vite albe, făcea mănăstiri şi 

biserici, şi apoi bătea turcii, şi iar descăleca tîrguri, şi iar se însura, pînă 

ce şi-a închis ochii în cetate la Suceava, şi l-au îngropat cu cinste la 

mănăstirea Putnei”. Cu toate că imaginea este uşor exagerată, dincolo de 

stilul ironic, trebuie subliniat faptul că în toată opera eminesciană vom 

găsi admiraţia pentru trecut, justificată ca singura salvare din infernul 

prezentului. În amintirea unei epoci pline de glorie, Eminescu remarcă 

faptul că „pe noi ne ajunge în întunericul în care ne aflăm o rază din 

vremea lui Mircea cel Bătrîn şi a lui Ştefan cel Sfînt, pe noi ne-ajunge 

încă amintirea lui Mateiu Basarab...”. C. Dobrogeanu-Gherea afirma că 

numai reacţionarii poetizează vremea trecută, acesta fiind singurul mod al 

criticului de a argumenta atitudinea poetului faţă de trecut.  

În ceea ce priveşte portretistica sînt interesante din punctul nostru 

de vedere alte două articole: unul dedicat principelui Nikita al 

Muntenegrului, celălalt dedicat sultanului Abdul-Hamid. În primul 

articol, Eminescu recurge la „tehnica idealizării poetice” (Oprea, 1983: 

95), numindu-l pe principe „Voievodul Munţilor-Negri” după ce îi 

atribuie cele mai frumoase caracteristice, transformîndu-l într-un erou din 

poveşti înţelept şi curajos: „Născut din familia de viteji a Negusestilor, 

dominînd peste o rasă de răzeşi liberi prin sărăcia lor şi dotaţi c-un rar 

curagiu personal, principele Nikita semănă cu voinicul din poveste care-

a plecat în lumea largă ca să afle ce-i frica şi n-a putut-o aflat”. 

Încercînd să arate că principele se bucura de o mare admiraţie în rîndul 

popoarelor slave din zona Balcanilor, publicistul îl va plasa într-o cu totul 

altă era, acordîndu-i statutul suprem prin menţionarea faptului că Nikita, 

unind „lira cu spadă, e simplu în obiceiuri, vorbeşte şi se poartă ca 

fiecare din poporul său şi joacă rolul lui Ahil din acea adunare de bătrîni 

care formează senatul muntenegrean şi de unde se vor găsi mulţi Nestori 

cu barbele albe şi cu sfatul dulce ca fagurul de miere”. 

Portretul lui Abdul-Hamid pare să se afle la polul opus elogiului 

din primul caz. Ironiile la adresa sultanului încep printr-o prezentare 

generală a faptelor pentru ca mai tîrziu să se ajungă la mustrarea 

gazetarului Eminescu în „Monitorul oficial”pentru nerespectarea unor 

demersuri diplomatice simple. Falsul elogiu începe prin menţionarea 

faptului că „lumea vorbeşte că Abdu-Hamid e mînă spartă şi-i place oca  

mare, dar lumea n-are cuvînt; din contră, s-ar putea spune că leagă 

paraua cu şapte noduri şi are obiceiuri foarte simple, căci afară de 
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femeia să legitimă are numai o simplă ţiitoare şi nici bagă în samă pe 

celelalte odalisce ale haremului său”. Va remarca însă faptul că sultanul 

are „un interes iarăşi nu mic” pentru păsări şi animale împăiate. Antipatia 

faţă de greci va fi însă un lucru pe care Eminescu nu-l va putea ţine prea 

mult în frîu şi va adăuga în scrierile sale un alt obicei de colecţionar al 

sultanului: „Doamne! Cum nu putem şi noi să-i trimitem peşcheş cîţiva 

greci din Bucureşti, marfă estra-fină frizată la Paris, pentru ca acest 

sultan, iubitor de hărţi, să li scoată pe nas harta republicei universale şi 

contractul soţial al lui Jean-Jacques”. 

Libertatea gazetărească pe care şi-o asumă Eminescu este şi mai 

evidentă în momentul în care sultanul Abdul-Hamid urcă la tronul 

Imperiului Otoman şi trimite notificări tuturor oficialităţilor pentru a 

celebra conform unui anumit ritual acest eveniment. În „Le Journal de 

Bucarest”ar fi apărut faptul că şi domnitorul nostru Carol ar fi primit o 

asemenea notificare, motiv pentru care Eminescu exclamă că „s-a 

obrăznicit turcul” după ce încearcă să-şi imagineze evenimentul anunţat 

concret: În toate colţurile de uliţă cu slove mari: „Mare Caraghioslîc! 

Pentru întîia dată în România! Azi în ziua (cutare) la 7 ore seara va 

începe reprezentaţia vestitului, atotputernicului Abdul-Hamid şi a 

vizirului său Mehmed-Rusdi. Însuşi a să înaltă persoană va executa cele 

mai grele jocuri pe frînghie, însoţit de vestitul vizir în calitate de clovn. 

Intrarea 50 de bani”. Pentru această expunere ieşită din comun a 

evenimentului neanunţat oficial de Ministerul de Externe, Eminescu va fi 

tras la răspundere în „Monitorul oficial”. Va replica printr-un articol din 

„Curierul de Iaşi”că notificarea să nu are acoperire legală, deci problema 

nu este de competenţa unor oficialităţi. În loc de scuzele pe care toţi se 

aşteptau să le primească, publicistul va sublinia faptul că era necesar să se 

vadă „meritata ironie a unui supus românesc la necuviinţa unui supus 

turcesc”. 

Remarcăm la nivel textual ceea ce Borges numea „jocul de-a 

intertextul”: faptul că cititorul, invitat numai să asiste, este avertizat din 

timp asupra transpunerii sale pe terenul ficțiunii. Rolul său nu va mai 

avea funcția de actio, ci de inspectio și aestimatio (Hăulică, 1981:78), 

devenind astfel un simplu spectator. Instrumentul jocului este în acest caz 

„intertextul ipotetic”, prin care scriitorul se folosește de fapte reale pentru 

a transpune restul relatării pe un teren ficțional. Ne întrebam dacă nu 

cumva, în acest caz, intertextul este de fapt unul ipotetic, prin folosirea 
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unor personaje reale în jurul cărora scriitorul construiește un intertext 

fictiv. Numim acest nou fapt „suprapunere explicită și nedisimulată a 

historiei și historiei false” (Hăulică, 1981: 79). 

Ironia, apărută mai ales în articolele cu caracter pamfletar, 

ascunde cu dibăcie viziunea eminesciană asupra unor fapte care ar trebui 

modificate. Nu întîmplător principele Nikita este asemănat cu Ahil iar 

senatul alcătuit dintr-o suită de bătrîni cu „barbele albe”printre care se 

vor afla mulţi Nestori. Nici Contractul social nu este menţionat la 

întîmplare în momentul în care afirmă că dacă ar fi posibil ar trimite 

„peşcheş cîţiva greci” sultanului pentru a „li se scoate pe nas harta 

republicei universale şi contractul soţial al lui Jean-Jacques”, contract în 

care Eminescu identifică în primul rînd cosmopolitismul şi politica 

liberală. Asta nu înseamnă că publicistul este în totalitate împotriva lui 

Jean-Jacques Rousseau. Trebuie specificat faptul că în lupta pentru 

înlăturarea suzeranităţii turceşti prin urmărirea constituirii unei structuri 

moderne a statului român, Eminescu este influenţat de două direcţii: cea 

din Contractul social a lui Rousseau şi cea din De l‟esprit des lois a lui 

Montesquieu. Din primul tratat va fi extrasă ideea de organizare a statului 

şi a legilor ca expresie imanentă a naturii şi nu a raţiunii omeneşti (nu de 

puţine ori Eminescu a afirmat că „stat şi societate sînt departe de a fi 

opuri a mult lăudatei minţi omeneşti; ele sînt fapte ale naturii”)în timp ce 

din „Spiritul legilor”, pe lîngă ideea de „stat” al albinelor va fi de acord şi 

cu faptul că înainte de legi trebuie să fi existat „raporturi de echitate şi 

justiţie”, legile fiind doar un precedent al unui conţinut preexistent. 

Numeroasele referiri la Machiavelli ce apar în operă jurnalistică 

eminesciană vor conduce către o concluzie care se opune gîndirii marelui 

florentin. Găsim în volumul lui Al. Oprea (Oprea, 1983: 299) o remarcă 

demnă de a fi notată: „poetul se foloseşte de Machiavelli pentru a 

demitifica machiavelismul”. În viziunea lui Eminescu statul nu reprezintă 

divinitatea absolută în faţă căreia să i se sacrifice atît morală, cît şi 

indivizii, într-un cuvînt totul. Nu neagă faptul că interesului general 

trebuie să i se supună interesul particular, însă a folosi oamenii ca 

„mijloace”în atingerea „scopurilor” statului este o teză dificil de acceptat 

(Machiavelli era de acord cu despotismul casei de Borgia, justificat în 

interesul păstrării unității Italiei, sau „in usum Delphini”, însă Eminescu 

va argumenta, în numărul din 8 martie 1881, faptul că un stat „dominat de 
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mici interese zilnice și personale e condamnat de a fi slab înlăuntru și în 

afară”). 

Într-un articol publicat în ziarul „Timpul” (24 ianuarie 1880), 

Eminescu ironizează lecţiile date de Machiavelli astfel: „Preţioasele 

descoperiri pe care le-a făcut renumitul Machiavelli în privinţa artei de a 

parveni la putere şi de-a o menţiona n-au avut nicicînd mai dese 

ilustraţiuni decît în zilele guvernării roşii” (referindu-se la conducerea 

liberală actuală). 

În momentul în care viitorul rege Carol, poate prea devreme 

supranumit „Carol Îngăduitorul”, a organizat o oaste „disciplinată şi 

înarmată”, Eminescu îi justifică acţiunea ironic: gestul rezultat din 

„instinctul istoric”va însemna, de fapt, că „nici un drept nud nu are 

putere în lumea noastră unde puterea domneşte”. Ideea este una de 

inspiraţie machiavelică, ce susţine forţa înarmata în detrimentul 

drepturilor. Succesul acestei idei este însă asigurat datorită oamenilor care 

judecă „mai mult după ochi decît după dreapta judecată”. 

Un alt articol ilustrează o legendă care valorifică unele proiecţii 

fantastice prin alăturarea unor lucruri şi fapte în aparenţă neverosimile, 

decît romantică: dacă în legendă „duşmanul universului se va naşte lîngă 

gurile Dunării”, Eminescu afirmă că „acesta s-a născut unde vînzătorii 

patenţi de ţară trec de mari patrioţi, aici în Babel, unde cuvintele şi-au 

pierdut înţelesul lor originar, aici unde cei ce vor avea nenorocirea de a 

trăi vor invidia repaosul celor din mormînt”. 

În articolul „Visul Dochiei, poem într-un act. Oştenii noştri. 

Comedie în trei acte” Eminescu ironizează stilul naiv românesc de a 

aprecia faptele culturale şi de a judeca o piesă dramatică: „prin urmare de 

ce oare Balzac, Sardou ş. a. adunaţi la un loc n-ar suna pe româneşte: 

Damé? Traducere liberă, foarte liberă, dar oare nu trăim în ţară liberă?, 

«Patrie»! Se chiamă pe româneşte, «Mihnea cel Rău», Mercadet =, 

«Gheşeftarii», Balzac + Sardou + x + y = Damé; Lope de Vega + 

Goldoni + Ascoli + listă de bucate + vornicul Grigorie Urechi = 

Cozmiţa. Noi într-adevăr nu ştim pe cine să admirăm mai mult, pe d. V. 

A. Popovici sau pe d. Damé? Pe maestru sau pe elev? Noumenon sau 

phenomenon? Prototipul sau clişeul?”. 

În majoritatea articolelor sale regăsim trimiteri la personalităţi sau 

locuri istorice prin intermediul onomasticii sau prin folosirea unor epitete 

caracteristice. România este numită „America dunăreană”, „America 
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Orientului”, „Californie”, „Eldorado” (în momentul în care face aluzie la 

ţările apusene aflate în regim de colonie), anumiţi oameni politici sînt 

supraintitulati „Preaosfinţia să musiu Chiţu” (Gh. Chiţu), „marele om de 

stat” (V. Boerescu), „Simeon Cucernicul”, „Simion Cuviosul” (Simeon 

Mihăilescu), „regele Strousberg” (B.H. Stroussberg) sau „ilustrul 

Warszawsky” (A.M. Warszavsky), alteori îi compară cu Hoedel şi 

Nobiling, celebri în Germania în urma atentatelor pe care le-au pus la 

cale. 

Orice text trimite totdeauna la alte opere. Această trimitere se face 

atît pentru geneza, cît şi pentru comprehensiunea textelor. Se vorbeşte în 

această împrejurare de intertextualitate. Aşa cum scria Julia Kristeva: 

„conceptul de intertextualitate trece în locul celui de intersubiectivitate. 

Un text este totdeauna inspirat de alte texte”. Mai exact, „nu există un 

punct zero în scriere, fiecare scris repetă în mod normal texte sau 

fragmente de text anterioare, care sînt absorbite şi transformate, într-o 

modalitate sau alta” (Kristeva, 1969: 113). 

În felul acesta intertextualitate este un termen care capătă noi 

valenţe prin interacţiunea cu termenii fenomenologiei, anume 

„subiectivitate” şi „intersubiectivitate”.  

 

Preluarea unui text sau a unei idei reprezintă, din perspectiva 

intertextualității, o nouă interpretare, nu repetarea sau plagierea primei 

scrieri. Un principiu hermeneutic general poate fi perceput și utilizat cu 

un scop nou în mod voit sau accidental. Textul bazat pe acest principiu va 

fi unul nou, dar va rămîne apropiat de cel originar pentru ca el nu poate fi 

conceput independent și imobil, „rupt de ansamblul infinit pe care îl 

construiește Istoria societății umane”; textul este „o  pluralitate de texte, 

ca reflex, ecou, reluare și variație a acestei Istorii”( Hăulică, 1981:8). 

Acest tip de text se bazează, în opinia lui Philippe Sollers, pe trei 

nivele fundamentale: un strat profund (scriitura), un strat intermediar 

(corpul material fiind chiar intertextualitatea) și un strat superficial 

(scriitura alcătuită din rime, fraze, secvențe). 

 

Este, de asemenea, și contextul în care apare ironia de cele mai 

multe ori și care la Eminescu își găsește refugiu în gazetărie. Este 

capacitatea sa de a pendula între seriozitate și ironie, între apreciere și 

„supra-apreciere”, între iluzia de obținere a adevărului și adevărul 
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palpabil. Ironia eminesciană nu ignoră aspectele concrete, tratînd cu 

superficialitate subiectele. Dimpotrivă, regăsim în articolele sale o 

conștiință ce apare ca „o ironie în devenire, ca un surîs al spiritului”( 

Jankélévitch, 1994: 18). Există probabilitatea ca în jurul ideii de ironie 

eminesciană să apară un semn de întrebare, iar acest lucru se poate 

întîmpla dintr-un singur motiv: Eminescu e de multe ori prea subtil, prea 

moral și prea grav în problemele pe care le abordează. Însă își acorda 

libertatea, măcar în cadrul articolelor, dacă în poezie s-a limitat la 

Scrisori, de a aduce la suprafață exact acele deficiențe supărătoare ale 

politicii și stărilor din contemporaneitatea sa. Eminescu aprecia ironia și 

se bucura de fiecare dată cînd avea ocazia să răspundă în fața unor situații 

de acest mod, însă ceea ce nu putea trece cu vederea și sancționa de 

fiecare dată era felul în care ceilalți interpretau lucrurile fie din neștiință, 

fie simțindu-se amenințați în vreun fel . Ilustrăm acest fapt printr-un pasaj 

decupat din ziarul „Timpul”(6 noiembrie, 1880): „dac-ați face-o încai din 

ironie n-am zice nimic. Dac-ați zice de ex.: «Arab-Tabia? La Paștile 

calului, dar uite temenele plecate de la Taikunul Japoniei» am rîde și noi 

de ne-am uita amarul. Dar a vorbi serios și cu fraze retorice de asemenea 

nimicuri, a face o sferă lungă de articol de fond din ceea ce e propriu cel 

mult pentru o notiță la cronica zilei e ceva la care nu ne-am fi așteptat 

nici din partea «Presei» chiar”. 

Fiecare articol din gazetăria eminesciană aduce în discuție, acolo 

unde poate fi identificată intertextualitatea, un nou ansamblu, care este 

raportat de cele mai multe ori la contemporaneitate. Prin citarea, prin 

resuscitarea unor idei sau personaje, prin alternarea întrebărilor și a 

răspunsurilor, așa cum se întîmplă în dialogul socratic, prin observarea 

din toate unghiurile a unor situații, prezentarea îmbracă o haină nouă: 

doar modelul este actual, accesoriile făcînd parte deja din canon tocmai 

prin reactualizarea lor. Fie că se respectă un demers, fie ca acesta se 

combate, el este bine-venit în argumentul ce se vrea ilustrat cît mai 

convingător. A aduce la lumina istoria, așa cum procedează Eminescu în 

multe dintre articolele sale, înseamnă a da dovadă de cunoaștere, a 

accepta și a preîntîmpina anumite situații. După cum afirma, „Nimic nou 

sub soare! Ce se petrece astăzi s-a petrecut sub forme deosebite mereu în 

timp de mai multe sute de ani”, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie mai 

greu să cazi victima după ce lecția a fost predată. („Timpul”, 18 mai 

1879). A ironiza prin intertextualitate în gazetăria lui Eminescu este tot o 
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metodă de a repeta fapte istorice sau literare, însă efectul este, cel puțin în 

scris, unul premeditat. Ironia acționează însă asupra unor persoane care 

nu vor atinge niciodată anumite grade și care prin acțiunile proprii se afla 

exact la polul opus pretențiilor ridicate.  

În articolul din 2 august 1880 („Timpul”), referindu-se la 

egalitate, despre care spune că își găsește rădăcina în invidie și în 

slăbiciune, după ce îl citează pe judecătorul american Winthrop, extrage 

următorul pasaj, mai convingător, din opera vicontelui de Tocqueville: 

„Există într-adevăr o patimă bărbată și legitimă pentru egalitate, care 

împinge pe oameni de-a voi să fie toți tari și stimați. Această patimă 

cearcă a ridica pe cei mai mici la rangul celor mai mari. Dar se găsește 

asemenea în inima omenească un gust depravat [pentru egalitate], care 

împinge pe cei slabi de-a voi s-atingă nivelul celor tari și care face pe 

oameni de-a prefera egalitatea în servitute inegalității în libertate”. 

Trimiterea este cu precădere la conducerea liberală despre care va spune: 

„Dar a învățat unul numai abecedarul? Egalitate! Și că din senin e egal 

cu economiștii și financiarii și devine director de bancă. Dar are 

picioarele strîmbe, e cocoșat și n-a fost nicicînd soldat? Egalitate! Și 

deodată e maior în gardă. Dar în viața-i n-a făcut studii tecnice și nu știe 

a deosebi un vagon de coteț? Egalitate! Și de-o dată e de-o samă cu 

Lesseps și se face director de drum de fier! Dar e un biet licențiat în drept 

de mîna a două ori a treia? Egalitate!”. Demersul său explica modul în 

care sînt numiți „mai-marii” țării. Criteriile de alegere sînt ridiculizate și 

puse în prim-plan pentru a sublinia lipsa de echitate în procesul de numire 

în funcție care nu urmărește și nici nu binevoiește a lua la cunoștință 

interesul public. Clasarea oamenilor în funcție de bani pare să fie o 

modalitate prea evidentă pentru a putea fi trecută cu vederea, iar politica 

nu se discută cu oricine, cu orice prilej, „după cum îl taie capul” pe 

fiecare. („Timpul”,  2 august, 1880). 

Publicistul va ajunge în 1877 (din ciclul „Icoane vechi și icoane 

noua”, articolul „Paralele economice”, 13 decembrie) să descrie haosul 

din politica astfel: „azi poruncește cînelui, cînele pisicii, pisica 

șoarecelui, iar șoarecele de coadă își atîrnă porunca”. Situația din epocă 

pare fără rezolvare: libertatea și egalitatea poporului au pierit, iar 

fraternitatea pare să fi existat, însă numai ca idee sau speranță; Eminescu 

va încheia acest articol într-un mod sublim, ilustrînd un om care nu a 
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încetat nici să spere, nici să lupte: „Apoi bune sînt? Bune, numai au un 

cusur: Nu se potrivesc”. 

Combatant al puterii străine și al drepturilor românilor care au 

fost, de fapt, asimilați, gazetarul va ironiza ceea ce au zis evreii 

Congresului de la Berlin („sau țara să fie cum o vrem noi sau să nu fie”) 

afirmînd că „un apropiat viitor va zice: Sau țara aceasta să fie în adevăr 

românească, sau nici nu merită să fie” („Timpul”, 6 august 1881). În 

sprijinul sentimentului sau de respingere pentru evrei (care din 1848 pînă  

în jurul anului 1880 au ajuns de la 30.000 la 550.000 de locuitori datorită 

traiului ieftin din Principatele Române, informație apărută în ziarul  

„Timpul”, 1 martie 1879 ) îl va cita atît pe etnograful francez Lejean, cît 

și pe V. R. Henke pentru a demonstra că poporul evreu are totul de 

vînzare și că duce lipsă de moralitate și conștiința în momentul în care 

acționează pentru a-și strînge averea și a o „pune bine în lada sa de fier”.  

Legenda apărută în 1848, ca o „înjghebare istorică în spiritul lui 

Josephus Flavius”, cînd în martie ar fi căzut mulți evrei pentru cauza 

libertății, este minuțios criticată de Helfert. În urma acestui studiu, 

numeroșii evrei căzuți în luptă au ajuns, ca număr, la unul singur, 

Heinrich Spitzer, despre care Eminescu spune: „și chiar acesta n-a căzut, 

ca un Winkelried ebraic, ca anteluptator sau predicator al libertății, ci ca 

jertfa nevinovată a unei salve date asupra unei mulțimi grămădite” 

(„Timpul”, 24 octombrie 1882). În portretul făcut de Helfert, Eminescu 

subliniază partea cea mai ironică: „Tocmai rostea Spitzer cuvinte 

suspirate înaintea Dietei cătră conșcolari și popor cînd apăru armata. 

Atunci Spitzer înainta: Să dea foc! Voi fi cel dentîi care va cădea pentru 

libertate? ș.a.m.d.”, semn al lăudăroșeniei neamului prin crearea de 

legende de vitejie. 

Eminescu pledează în acest mod și pentru țăranii care au căzut în 

războaiele falimentare frauduloase ale boierilor, țărani care nu fac altceva 

decît să plătească „dări” și pensii pentru bunăstarea unor „Caradalele” 

sau „Goldnerii” de toate categoriile. Țăranul onest, după cum apare în alt 

articol, va afla că „secretul avuției nu e în muncă, ci aiurea: îndoială s-a 

introdus în sufletul lui, dezgustat, el a repețit cuvîntul lui Catone: 

Virtutea e o ficțiune” („Timpul”,14 februarie 1882). 

Discursurile sale încearcă să lumineze și să convingă în favoarea 

dreptății; în acest context intertextualitatea este insinuata în mod tacit, 

uneori chiar independent de voința lectorului, însă ironia, oricît de orală și 
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moralizatoare, este utilizată în mod intenționat ca o modalitate de 

evidențiere a ceea ce putem numi subtilitate minusculă în centrul atenției. 

Temperamental autorul nu este unul umoristic, cele două paliere 

ale scrierii sale fiind bine definite, însă în cazul gazetăriei scopul urmărit 

este diferit din punctul de vedere al intertextualității: în creația literară 

intertextul va avea permanent rolul de definire a unui stil, însă în 

gazetărie, prin aducerea în actualitate a unor momente istorice și fapte 

relevante, în primul rînd critică, folosindu-se de ironie, în al doilea rînd 

încearcă să inducă cititorilor acele elemente fundamentale de care 

contemporaneitatea nu a mai ținut cont.  
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VALENTIN BALAN 

Anul II, Bălți 

Politica externă a Rusiei ca obiect al ironiei eminesciene 

De-a lungul timpului, încă de la apariţie, presa, a reuşit să 

pătrundă în societate foarte hotărît, devenind treptat una din cele mai 

influente instituţii a cărei putere de decizie este remarcabilă. Ea prezintă 

posibilitatea observării, receptării şi interpretării dintr-un punct de vedere 

obiectivizat şi obiectivizant. În acest sens, publicistica lui Mihai 

Eminescu devine Arca lui Noe, pe care se îmbarchează cititorul pentru a 

realiza o croazieră şi pentru a-i permite constatarea faptelor conform 

propriilor viziuni şi realizează o vastă  incursiune pe teritoriul politic,  cu 

o tonalitate ironică, ce oscilează între insinuare şi sarcasm. 

Despre ironie Jankélévitch afirma că „este un apel care trebuie să-

l înţelegem; un apel care ne spune:completaţi voi înşivă, corectaţi voi 

înşivă, judecaţi voi!” (Jankélévitch, 1994: 57). Ironia este una dintre 

armele secrete a publicisticii lui Eminescu. Tehnica detaliilor şi 

întrebările retorice constituie punctele de concentrare a ironiei 

eminesciene, structurate în două secvenţe definitorii – constatarea 

faptului, şi exprimarea atitudinii versus celor anunţate. „Ironia nu mai 

serveşte la a cunoaşte sau la a reda esenţialul prin cuvinte frumoase; ea nu 

serveşte decît la a examina superficial lumea, ignorîndu-i aspectele 

concrete” afirma Jankélévitch (Ibidem: 17). În funcţie de scopul celor 

enunţate, ironia în publicistica lui Eminescu poate fi clasificată în două 

categorii: insinuată şi sarcastică. 

Avînd în vedere că situaţia României în acea perioadă era foarte 

confuză, Eminescu se adevereşte a fi un avocat al întregului neam, 

interesat de toate sferele de activitate pentru a construi o strategie de 

demuşamalizare a realităţii politice.  

Eminescu îşi asumă identitatea întregii naţiuni, revoltîndu-se şi 

criticînd aspru politicile statelor vecine, ce atentau la integritatea 

hotarelor ţării, în special Rusia, a cărei politică externă este ofensivă. Spre 

marele regret a lui Eminescu, Principatele Române, inevitabil, se aflau în 

calea acestui imperiu aflat în plină-i expansiune. În termeni metaforici, 

politica externă a Rusiei reprezintă unul din acei heparzi, care îşi vînează 
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prada şi în momentul crucial atacă şi o sfîşie, anunţînd, totodată, un 

adevărat pericol pentru spaţiul românesc „Puterea lor în ţările ocupate e 

blîndă, dar plină de o dulceaţă demoralizatoare” (Eminescu, 1990: 136). 

Atitudinea grav ironică, înrudită cu sarcasmul, se construieşte prin detalii 

antitetice. În aceste sens, este remarcabilă opoziţia „dulceaţă 

demoralizatoare”, care ipostaziază Rusia în calitate de un  „eliberator” 

ipocrit . 

Urmărind scopul ironiei eminesciene, putem afirma cu certitudine 

că este o metodă de percepere şi de valorizare a puterii ruseşti („În timp 

ce se diminuează în spațiu, obiectul își pierde importanța duratei” –

Jankélévitch, 1994: 20), care funcţionează conform principiului „dezbină 

şi domină”. Totodată, rămîne a fi o încercare de a schimba situaţia 

creeată, semnalînd autorităţilor că acestea nu preiau nicio atitudine pentru  

stoparea acestor nedreptăţi. Ideile concentrate în publicistica lui Eminescu 

sînt mult superioare gîndirii din acea perioadă, de aceea au reuşit să 

rămînă actuale şi după o mare perioadă de timp, fiind în antiteză cu 

dogmele profesiei, că materialele jurnalistice sînt efemere. 

Avînd în vedere, că tonalităţile sarcastice sînt reflectate şi în 

publicistică, acestea au drept scop trezirea conştiinţei naţionale şi 

revenirea de la starea de „hipnoză” a neamului dar şi a conducerii ţării. În 

acest context, drept exemplu poate servi aşa-numita pace de la Bucureşti 

din 1812, conform căreia: „Prutul, de unde acest rîu pătrunde în 

Moldova, pînă la vărsarea lui în Dunăre, apoi din acest loc malul stîng al 

acestui fluviu pînă la Chilia şi la vărsarea sa în Marea Neagră, vor 

forma hotarul celor două imperii: Rusia şi Turcia”
1
. Marele Eminescu 

vede în această pace un act umilitor pentru Principatele Române, în 

acelaşi timp, în urma acesteia, Rusia îşi mai îndeplineşte un obiectiv al 

politicii sale imperiale. Gazetarul Eminescu îşi continuă aversiunea faţă 

de politica externă a Rusiei, deoarece, în primul rînd, prin acest act, mari 

teritorii româneşti au fost rupte din trupul ţării, şi în al doilea rînd, 

Eminescu e sigur că semnarea păcii nu este decît un răgaz, şi că Rusia nu 

se va opri aici, el nu vede Imperiul din Est un promotor al păcii, mai 

degrabă fiind opusul ei şi niciodată acesta nu va merge la un compromis 

unde poate pierde mai mult. Pentru susţinerea acestei idei, cităm din 

                                                 
1
 http://istoria.md/articol/433/Pacea_de_la_Bucure%C5%9Fti_1812. 

http://istoria.md/articol/433/Pacea_de_la_Bucure%C5%9Fti_1812
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publicistica lui Eminescu: „Formarea a regimente întregi de voluntari, 

înarmarea militară, înrolări continue, cumpărarea de corăbii şi de 

tunuri, conscripţiuni de cai, apoi chemarea contelui Reutern, ministrul de 

finanţe, la Livadia, pentru a scoate din pămînt bani, perspectiva unui 

împrumut forţat înlăuntrul ţării, de vreme ce pieţele străine păstrează o 

statornică surzenie, toate acestea şi multe altele cîte se petrec în ţara 

rusească – oare semne de pace să fie?” (Eminescu, 1999: 128) se 

întreabă Eminescu pe un ton ironic. Ceea ce denotă că respectiva pace 

este doar formală, şi ironizînd nu face decît să o reducă la absurd măcar în 

ochii lui şi ai cititorilor, creînd un efect de prin care înţelegem că  intenţia 

lui Eminescu era de a transforma Imperiul Rus şi politica acestuia în ceva 

infim şi lipsit de relevanţă, or folosirea unui ton grav nu-i permitea 

aceasta devalorizare a faptelor în esenţă foarte tragice pentru neamul atît 

de îndrăgit de Eminescu, neamul românesc.  

În articolul [„Cestiunea orientului. Ziarul oficios”] Mihai 

Eminescu pentru a ridiculiza Rusia şi politica-i imperialistă foloseşte 

personificarea cu nuanţă ironică şi persiflantă, transformînd, ceea ce în 

esenţa realităţii nu poate să fie, Rusia într-o „victimă” a unor nedreptăţi 

venite din partea Europei: „Prin rezistenţa continuă a Europei, Rusia este 

redusă de a privi chinurile celor de un neam şi de o lege cu ea fără să 

poată interveni în favorul lor; ea este silită de a protesta contra tuturor 

insinuaţiunilor că ar avea planuri ambiţoase. Să cercăm a o prinde de 

cuvînt” (Eminescu, 2000: 354). 

Revenind la termenul de „eliberator” constatăm că pentru 

Eminescu, ca şi în cazul păcii, pentru Rusia, pur şi simplu, acest termen îi 

este imposibil de atribuit, ziaristul român vede în substanţa imperiului 

estic doar tendinţe expansioniste de lărgire a teritoriului cucerind alte 

state şi nicidecum să le ofere libertatea şi dreptul la autoguvernare : 

„...Rusia cîştigă provinţie după provinţie, cum le eliberează cel puţin de 

sub dominaţie turcească...” (Eminescu, 1990: 36) prin coloritul uşor 

ironic al exprimării citate Eminescu, fiind documentat, demonstrează că 

niciodată Rusia nu a oferit libertatea deplină creştinilor „eliberaţi” de sub 

dominaţia turcească, ci îi cucereşte satisfăcîndu-şi astfel poftele seculare 

de pămînturi străine.  

Remarcabil este faptul că Eminescu demonstrează laturile ridicole 

nu numai ale politicii externe a Rusiei, dar şi scopul şi consecinţele unei 

atare strategii „ei înăspresc pînă ajung de cer, nu averea, ci sufletul 



VALENTIN BALAN 

302 

cuceriţilor” (Eminescu, 1990: 65), deţinînd în acest sens, armă a 

manipulării. 

Eminescu foarte abil reuşeşte să treacă de la un gen literar la altul, 

cu toate că Dumitru Vatamaniuc afirmă următoarele „publicistica lui 

Eminescu se găseşte într-o situaţie paradoxală  în raport cu celelalte 

domenii ale scrisului său. Poetul publică sub supravegherea sa un număr 

restîns de poezii, cîteva proze şi nici o piesă de teatru. Publicistica ocupă 

un loc neînsemnat – să nu spunem astfel – deşi este partea cea mai extinsă 

a scrisului eminescian”, putem să nu fim de acord cu această afirmaţie 

deoarece Eminescu dovedeşte că este om universal în ale scrisului şi nu e 

rezonabil să dăm publicisticii un asemenea calificativ. Planarea de la o 

extremă la alta, de la un ton ironic la unul grav, nu denaturează, la poetul 

român Eminescu, realitate tragică  pentru neamul românesc; obţinem 

acelaşi  rezultat, imaginea veridică a realităţii perioadei respective, ne  

amintim cu cîtă ură Eminescu blestemă străinii în poezia Doina: „Cine-au 

îndrăgit străinii/Mînca-i-ar inima cînii,/Mînca-i-ar casa pustia/Şi neamul 

nemernicia”. 

Pe de altă parte, în publicistica sa, el prezintă faptele neutru şi 

doar un ochi atent şi cunoscător al contextului istoric, poate uşor să 

perceapă unde stă „ascunsă” ironia, acea ironie după care la rîndu-i se 

camuflează partea subiectivă, care indubitabil la Eminescu, mai ales, nu 

poate să lipsească, or noi spuneam mai sus că el îşi asumă rolul de avocat 

al neamului românesc şi trebuie să apere cauza tuturor românilor, dar în 

acelaşi timp, să se menţină în aria profesionalismului jurnalistic. 

Un alt specific al ironiei eminesciene, îndreptat spre politica 

externă a Rusiei, este acela de a exagera sau a minimaliza la extrem unele 

secvenţe  istorice, de care se interesa de exemplu: „Punerea poporului 

român sub ocrotirea puterilor mari şi restituirea unei părţi mici din 

teritoriul rupt din trupul Moldovei sînt două cîştiguri mari pentru noi, 

dar pentru  Rusia nu sînt decît nişte lucruri supărătoare” (Eminescu, 

1990: 38), cu alte cuvinte Eminescu depreciază importanţa acestui fapt 

pentru Rusia, fiind un cunoscător al adevăratelor întîmplări, îşi dă seamă 

că oricum Rusia prin politica sa externă agresivă, îi va fi foarte uşor să 

recupereze ceea ce a pierdut, altfel spus, pentru ei, pare-se, este un joc în 

a cuceri mica parte, care pentru noi a însemnat foarte mult,  cum spune 

chiar însuşi autorul. 
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În articolul [Politica Rusiei în secolul XVII] publicat la 26 mai 

1878 în care Eminescu prezintă imaginea Rusiei, şi întru intenţia de a-şi 

manifesta dizgraţia faţă de acest imperiu, nu ezită să ironizeze insinuant: 

„Împărăţia rusească nu este un stat, nu este un popor. Este o lume 

întreagă care, negăsind nimic de o măreţie intensivă caută mîngîierea 

propriei măriri în dimensiunile mari […]. Ţarul e puternic şi nu ştie ce să 

facă cu puterile de care dispun. Chiar înlăuntrul împărăţiei sale, nici prin 

muncă pacinică, nici prin lucrare sufletească, aceste puteri se pot 

consuma ; pentru aceea ele se dau mereu năvală în afară, astfel ar trebui 

să se mistuiască în lupte interne” (Eminescu, 2000: 47). Imaginea Rusiei 

creată de Eminescu , din cauza politicii sale extensive, a fost întotdeauna 

negativă, acesta a folosit din plin toate „armele” de care dispunea pentru a 

denatura şi mai mult imaginea aş-numitei ţări  „eliberatoare”.  

Într-o altă secvenţă de ironie amestecată cu tragism o vedem 

prezentată într-un articol despre retrocedarea Basarabiei de către ruşi, în 

care Eminescu intenţionat este solitar cu politica rusească, numai doar 

pentru a face aluzie că singura dorinţa a Rusiei este bogăţia şi teritoriile 

luate cu forţa şi alipite acestui imens imperiu aflat întotdeauna la pîndă: 

„Puternicul împărat Alexandru II stăruieşte să cîştige cu orice pre ţdin 

cea mai preţioasă parte a vetrei noastre strămoşeşti. Înţelegem pe deplin 

această stăruinţă, deoarece, la urma urmelor, pentru interesele sale 

morale şi materiale, orice stat face tot ce-i stă în putinţă: Rusia este o 

împărăţie mare şi puternică, iară noi sîntem o ţară mică şi slabă; dar 

dacă ţarul Alexandru II este hotărît a lua Basarabia în stăpînirea sa, 

pentru noi, Basarabia e pierdută” (Eminescu, 2000: 71), în aceste context 

pînă şi combinaţia de cuvinte „Putenic Împărat”, involuntar, ne dăm 

seama că este prezentată pe un ton ironic, deoarece, cum bine ştim, 

„Puternicul Împărat Alexandru II” nu se bucura el de atîta respect din 

partea gazetarului român încît să i se adreseze cu un asemenea calificativ. 

Ironia, în publicistica eminesciană, stă să ascundă partea 

subiectivă a omului de presă; în substraturile ei descoperim părerea 

proprie a acestuia, gîndul propriu despre anume chestiuni. Dincolo de 

dovezile bine argumentate pe care acesta le aduce în sprijinul unei idei, 

Eminescu se adresează ironic nu doar cu referire la Rusia, ci şi la adresa 

tuturor duşmanilor externi care, din nenorocire, pentru neamul românesc, 

au aceeaşi politică agresivă de cucerire şi supunere. Ne dăm seama bine 

că nu întotdeauna scopul primordial al lui Eminescu era acela de a 
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ironiza, dar această ironie, uneori cu parfum sarcastic şi caustic, amplifică 

revolta din conştiinţa Marelui Român Mihai Eminescu la adresa, Rusiei, 

în cazul nostru. 
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SENIDA DENISSA MIRICESCU (POENARIU) 

Master I, Braşov 

Paradoxul eminescian al „chestiunii evreieşti” 

Complexitatea tipologiilor discursului publicistic eminescian, 

respectiv paradigmele conţinute de acesta, reprezintă filonul identificării 

jurnalistului Eminescu cu o „universalie a structurii generative profunde a 

publicisticii noastre” (Spiridon, 2003: 14). Monica Spiridon identifică trei 

dominante retorice, complementare ale scrisului eminescian: prima 

ipostază este a unui Eminescu în rolul istoricului pasionat de acurateţe, 

documentare şi sursă arhivistică în cadrul unei simbioze dintre 

coordonatele etnice, psihologice, sociologice, economice şi politice ale 

scrierilor sale, a doua prezintă un discurs sacerdotal-vizionar în care 

trecutul devine un fel de spaţiu al perfecţiunii, şi în fine, polemistul, 

pamfletarul, „cu limba ascuţită şi condeiul percutant” (Ibidem: 13, 14). 

Problema pe care o vom trata în acest studiu, reprezintă unul 

dintre subiectele controversate ale publicisticii eminesciene, aceasta 

datorîndu-se în principal interpretărilor înguste şi reductive la care a fost 

expusă. „Chestiunea evreiască” şi implicaţiile ei în publicistica lui 

Eminescu, reprezintă de fapt o realitate care trebuie receptată în cheia 

ideologiei politice şi culturale a epocii. Prin lucrarea de faţă vom încerca 

să discutăm coordonatele gîndirii eminesciene asupra problematicii 

evreieşti din două perspective: în primă instanţă ne vom opri asupra 

creionării acelei forma mentis românească în lipsa căreia 

comprehensiunea dimensiunii ideatice a articolelor eminesciene asupra 

situaţiei evreilor din spaţiul românesc este imposibilă. Vom identifica şi 

implicaţiile participării la lupta ideologică a partidelor dominante: 

conservator şi liberal, implicaţii care explică în mare parte, atitudinea 

gazetarului Eminescu asupra problemei evreieşti. Nu putem ignora însă 

nici mediul occidental în care Eminescu şi-a urmat studiile, aceasta 

deoarece în mare parte percepţia poetului asupra realităţii sociale, politice 

şi culturale este tributară modului de gîndire central-european.  
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În a doua parte a lucrării vom contura paradoxul identificării 

Eminescu în paradigma problematicii evreieşti, aceasta deoarece poetul a 

fost acuzat în mod aproape simultan atît de evreofilie cît şi de evreofagie
1
 

în contemporaneitatea sa, dar şi de antisemitism
2
, mai ales în condiţiile în 

care mişcarea legionară îşi construieşte naţionalismul antisemit din 

ideologia poetului, acesta devenind un fel de doctrinar profetic al 

naţionalismului autoritar (Volovici, 1995: 142). Transparente în 

semnificaţie, evreofilia şi evreofagia apar în contextul necesităţii 

modificării articolului 7 din Constituţia din 1866, în urma reglementărilor 

impuse de articolul 44 al Tratatului de la Berlin. Obţinerea independenţei 

statului era astfel condiţionată de acordarea drepturilor de cetăţenie 

tuturor evreilor din ţară. Intelectualii s-au împărţit în acel moment în două 

tabere: evreofilii care susţineau acordarea drepturilor evreilor şi 

evreofagii, care se declarau total împotriva acordării acestor drepturi. Cea 

mai concentrată definiţie a antisemitismului este aceea pe baza căreia îşi 

construieşte studiul Miturile fondatoare ale antisemitismului, Carol Iancu. 

Antisemitismul înglobează două elemente: antiiudaism şi rasism (Iancu, 

2005: 13). 

Naţionalism, conservatorism şi occidentalism 

În secolul al XIX-lea, în special în a doua jumătate, „cestiunea 

evreiască” era una de interes naţional, mai ales în condiţiile în care 

Tratatul de la Berlin din 1878 condiţiona recunoaşterea independenţei 

României de acordarea drepturilor civile şi politice evreilor din ţară. Deşi 

nu puteau să-şi cumpere pămînt, evreii erau liberi să deţină imobile în 

oraşe. În linii mari, discursurile intelectualilor români erau centrate fie pe 

o politică „evreofilă”, cum ar fi discursurile lui Titu Maiorescu în care 

acesta susţine că „pe evrei îi vom înlătura cînd vom fi tot aşa de activi ca 

şi dînşii” (Maiorescu, apud Petreu, 2011: 36), fie pe o politică 

„evreofagă”, G. Panu afirmînd că la Junimea din Iaşi, aproape toţi erau 

antisemiţi (Petreu, 2011: 36). Interesant de remarcat este faptul că în a 

                                                 
1
 Termenii au fost preluaţi din publicistica eminesciană, iar definirea acestora va 

implica în primă instanţă accepţiunile publicistului. 
2
 Pentru a înţelege implicaţiile termenului ne vom folosi de definiţiile identificate atît 

de Carol Iancu, dar şi de Max I. Dimont. 
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doua jumătate a secolului al XIX-lea, România a preluat din gîndirea 

occidentală aproape simultan aceste direcţii disjunctive.  

Educat la Viena şi Berlin, în discursul său, Eminescu înglobează 

atît coordonatele unei gîndiri dominate de revoluţionarismul romantic, 

profetic, a cărui miză este socialul, Radu Petrescu identificînd o 

dominantă a simbolismului wagnerian (Petrescu, 1982: 238), însă şi 

accentele filozofiei pesimiste a lui Schopenhauer. Caius Dobrescu 

propune un nou mod de abordare a creaţiei eminesciene, premisa acestuia 

fiind distincţia dintre imaginarul privat şi imaginarul public, distincţie ce 

vizează în primul rînd mentalitatea epocii în care Eminescu s-a format: 

„Epoca la care ne referim nu este doar aceea în care spaţiul existenţei 

private a cunoscut o diversificare, o complexitate şi o expansiune fără 

precedent, ea este şi epoca în care acesta devine, în tot mai mare măsură, 

un concept al discursului juridic, social şi politic, un element esenţial al 

construirii identităţii personale şi al conştiinţei de sine şi, nu în ultimul 

rînd, un domeniu privilegiat al expresivităţii, al creativităţii şi al reveriei” 

(Dobrescu, 2004: 9). Tot din această perspectivă criticul explică şi tonul 

violent al gazetăriei politice a lui Eminescu, dar şi concepţiile acestuia 

asupra evreilor: „De fapt, aceasta este reacţia mai generală a tinerilor 

intelectuali ai generaţiei sale care studiază la Universitatea din Viena, 

asimilînd dubiile, speranţele şi fobiile care pluteau în aerul cultural al 

capitalei marelui imperiu danubian. În formula lor sufletească, profundele 

tendinţe «evazioniste», estetizante se asociază exact ca la Eminescu, unor 

pasiuni «eroice» wagneriene, unor fantasme şi mitologii ale purităţii 

rasiale, răbufnirilor antisemite (...)” (Ibidem:11-12). 

Eminescu prezintă în gîndirea sa şi o serie de concepte preluate 

din filosofia herderiană a relaţiei dintre „Volk” şi „Sprache”. Neumann 

clasează ideile de „Volk” şi „Sprache” în sfera identităţii culturale opusă 

barbariei, fiinţa colectivă fiind capabilă atît de o înţelegere profundă de 

sine cît şi de conştientizarea propriei apartenenţe la o cultură dată. Eul 

depăşeşte sfera individuală devenind fiinţă colectivă, iar limba din simplu 

mijloc de comprehensiune devine „motor al devenirii istorice” (Neumann, 

2005: 58). Încercarea de a produce conştientizarea de sine a naţiunii 

plecînd de la moştenirile etnografice şi culturale proprii, întoarcerea la 

origini, valorificarea tradiţiilor caracteristice fiecărei culturi şi înglobarea 

unei dimensiuni politice asupra etnoculturii, sînt elemente pe care 
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Eminescu le-a preluat din „programul filosofiei romantice de expresie 

germană” (Ibidem: 60). 

Revenind la spaţiul românesc, Moses Gaster, filolog şi folclorist 

de naţionalitate iudaică, iar în cele din urmă membru de onoare al 

Academiei Române, apropiat al lui Eminescu, susţine o mutaţie a 

problemei etnice din sfera socio-culturală în cea socio-politică: „Modul 

de tratare al evreilor constituie un fel de barometru politic şi social cu 

ajutorul căruia se poate constata, cu oarecare exactitate, pentru toate 

ţările, starea intelectuală şi morală a fiecărei epoce” (Gaster apud 

Oişteanu, 2001: 9). Mai mult decît atît, pentru acesta „legătura dintre 

occidentalizarea României şi apariţia antisemitismului este de la cauză la 

efect” (Petreu, 2011: 18). În continuare vom încerca să conturăm liniile 

de convergenţă dintre ideologia politică la care Eminescu a aderat şi 

viziunea acestuia asupra drepturilor emigranţilor evrei.  

Ibrăileanu identifică trei etape ale concepţiei socio-politice 

eminesciene: etapa organicistă, etapa junimist-antiliberală şi etapa 

conservatoare, Marta Petreu catalogînd această gîndire drept „organicist-

tradiţionalistă şi influenţată de teoria junimistă a formelor fără fond” 

(Petreu, 2011: 42-43). Călinescu plasează întreaga discuţie asupra 

politicului în polemica dintre cele două partide majoritare ale vremii, 

polemică în care Eminescu s-a implicat cît se poate de activ: partidul 

liberal şi partidul conservator: „Monarhismul, primatul naţiunii, 

antiindividualismul, teoria claselor pozitive, postulatul muncii productive, 

capitalismul ca acumulare de muncă, toate aceste atitudini ar fi existat la 

Eminescu, de ar fi fost sau nu redactor la „Timpul”. Politiceşte, 

deosebirea dintre Eminescu şi conservatori e neînsemnată. Depăşirea 

criteriului economic, sistematizarea politicii ca adevărată filosofie 

practică, rasismul şi naţionalismul (...), acestea sînt punctele pe care 

putem trage linia de demarcaţie între cugetarea poetului şi doctrina 

partidului” (Călinescu, 1976: 80). Pentru Manolescu, „nu încape îndoială 

că Eminescu a fost naţionalist, xenofob, cu pulsiuni rasiste şi antisemite 

tot mai vii spre sfîrşitul vieţii, un conservator radical, ca Burke, dacă 

putem spune aşa, filosof evoluţionist al istoriei, adept al dezvoltării fireşti 

a statului natural şi adversar al celui contractual al lui Rousseau, un 

ideolog care detesta individualismul liberal şi socotea nefast pentru 

sănătatea naţiei rolul economic şi politic al păturii suprapuse” 

(Manolescu, 2008: 406-407). 
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Fără prea mare dificultate se poate observa că în spatele întregii 

discuţii despre evrei, se află de fapt o critică adusă în primul rînd 

liberalilor, „roşiilor”, care pe lîngă faptul că prin politica lor au facilitat 

intrarea evreilor în ţară, modul lor de guvernare este de fapt principala 

cauză a stării mizere în care trăieşte poporul român: „Regimul libertăţii – 

astfel precum e în România – izbucneşte la exploatarea în modul cel mai 

uzurar a celei mai principale clase, a populaţiunii agricole, la sărăcirea, 

la mizeria ei, iar prin aceasta se micşorează puterea statului, veniturile 

fiscului şi avuţia naţională în genere” („Rezultate ale uzurii în România”, 

în „Timpul” nr. 128, 12 iunie 1879). Acuzaţia de asociere cu Alianţa 

Izraelită pe care Eminescu o aduce liberalilor este abuzivă mai ales în 

condiţiile în care Brătianu este un militant împotriva modificării 

articolului 7 din Constituţie, adică împotriva acordării drepturilor de 

cetăţenie evreilor. În articolul pe care l-am citat, evreii sînt catalogaţi 

drept maeştri ai folosirii împrumutului cu dobîndă în favoarea lor, astfel 

că produc exploatarea ţăranului muncitor, naiv şi cinstit: „Şi dacă 

exploatarea mizeriei săteanului se săvîrşeşte în asemenea mod chiar de 

către arendaşi sau proprietari creştini, ce trebuie să fie în Moldova, unde 

acei care exploatează pe ţărani sînt izraeliţii aşezaţi în sate ca arendaşi, 

ca cîrciumari sau ca prăvăliaşi? (...). Izraeliţii, veniţi mai ales din 

Galiţia, calici lipiţi pămîntului, reuşesc curînd a se îmbogăţi, nu doar 

prin spiritul de economie, prin cunoştinţe deosebite, ci prin abilitatea şi 

prin îngăduirea în exerciţiul manoperelor celor mai nelegiuite şi mai 

ilicite, prin cari exploatează continuu şi cu conştiinţă pe locuitorii uşurei 

şi neprevăzători, prin silinţa ce ei pun de-a pîndi ziua şi noaptea ivirea 

mizeriei, spre a o exploata (...). Trebuie să cunoaştem exploatarea 

săteanului în Moldova prin manoperele uzurare, prin beţie, ca să 

înţelegem pentru ce el nu numai că n-a înaintat, da a dat înapoi; pentru 

ce el ni se înfăţişează abătut ca un idiot, fără viaţă şi fără plăcere pentru 

viaţă” (Ibidem). 

Pentru Neumann termenii de „neam”, „etnie”, „popor”, 

naţionalitate”, apar în contextul românesc direct proporţional cu 

preocuparea culturală „pentru dezvoltarea unor accepţiuni restrictive în 

privinţa definirii propriei colectivităţi. Acest fel de a concepe identitatea – 

multiplicat prin mijloace culturale, politice şi de informare în masă – a 

fost şi este unul dintre factorii importanţi ce a creat încă din secolul al 

XIX-lea o problemă a minorităţilor” (Neumann, 2005: 132). Apare 
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conturată în gîndirea românească în general şi eminesciană în particular 

exclusivitatea naţionalismului în raport cu minorităţile. 

Primatul naţiunii vizează în primul rînd primatul ţăranului. 

Descrierile la adresa evreului apar aproape permanent în opoziţie cu cele 

ale ţăranului, acţiunile primului avînd un efect devastator asupra celui de-

al doilea. Pentru Eminescu, ţărănimea constituie principala clasă 

producătoare, demnă de toată admiraţia mai ales în condiţii în care 

existenţa acestei clase este dominată de munca fizică, esenţială unei 

societăţi în dezvoltare, societate căreia îi lipsea industria, în timp ce 

izraeliţii, prin numărul lor mare, au înlocuit clasa de mijloc română şi s-

au îmbogăţit însă, nu prin muncă, ci prin exploatarea  naivităţii 

românului. „Evreul nu merită drepturi nicăieri în Europa, pentru că nu 

munceşte” („Evreii şi conferinţa”, în „Curierul de Iaşi”, X, nr. 2, 9 

ianuarie 1977). În „Cestiunea izraelită”, Eminescu, în rolul istoricului 

pasionat de acurateţe, realizează un studiu detaliat asupra ramurilor 

industriei din anul 1878, studiu bazat pe statistici demografice şi 

economice, concluzionînd că din 63 de ramuri, numărul izraeliţilor îl 

depăşeşte pe cel al românilor în 17 dintre ele, clasa de mijloc românească 

fiind înlăturată de pe piaţa economică, incapabilă fiind de a face faţă 

concurenţei exercitate de evrei, situaţie favorizată însă de modul de 

guvernare al liberalilor, care a permis şi mai mult a încurajat străinul de a 

accesa capitalul public. 

Putem întîlni la Eminescu un tip de mentalitate ce îşi are 

rădăcinile în ceea ce René Girard numea mentalitatea ţapului ispăşitor: 

aşadar, situaţia economică precară a statului se datorează în primul rînd 

unui sistem de guvernare defectuos, care a permis prezenţa celui de-al 

doilea factor nociv: străinul în general, evreul în particular. P. P. Carp, se 

situează însă de cealaltă parte a baricadei, acuzînd lenea românilor, 

soluţia pe care o recomandă acesta, nefiind ca în cazul lui Eminescu 

înlăturarea evreilor ci munca românilor: „Voiţi să concuraţi în mod 

biruitor cu evreii, fiţi muncitori, fiţi sobri, fiţi economi ca dînşii şi nu veţi 

mai avea de ce vă teme. Ceea ce am zis atunci, o repet şi astăzi: în 

concurenţa muncii stă dezlegarea chestiunii evreilor” (P. P.Carp, apud 

Petreu, 2011: 30).  

Revenind la problema ţărănimii lucrurile devin din ce în ce mai 

complexe, deoarece în spatele acestei probleme, pot fi identificate şi alte 

coordonate alte ideologiei social-politice eminesciene: transformarea 
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ţăranului într-un simbol etnic este una dintre faţetele încercării de creare a 

identităţii naţionale. Vorbim în acest caz de identitate prin alteritate. 

Sistemul are la bază principiul: pentru a descoperi cine sîntem, trebuie 

mai întîi să vedem cine nu sîntem. Se cultivă etnodiferenţialismul, 

respectiv etnocentrismul, care devin referinţa primă a identităţii naţionale 

(Neumann, 2005: 159).  

Pentru Eminescu ţăranul român, reprezintă un fel de emblemă a 

identităţii naţionale, ţăran căruia i se opus în principal trei alte 

naţionalităţi: evreul, bulgarul şi grecul. Dacă sistemul fanariot, apare în 

mod ironic preferabil celui liberal şi influenţa evreului în sine devine o 

problemă minoră raportată la cea a grecului, care „e tot atît de şiret, dar 

mai corupt decît evreul de rînd” („Evreii şi conferinţa”, în „Curierul de 

Iaşi”, X, nr. 2, 9 ianuarie 1977). 

În aceeaşi sferă a identităţii, pe lîngă tendinţele evreilor de a 

acapara principalele ramuri economice ale ţării şi de a beneficia de 

naivitatea ţăranilor români, aşa cum apar ele conturate în publicistica lui 

Eminescu, acesta tratează şi problema asimilării imposibile a acestora: 

„Pericolul nu este în împrejurarea că evreii ar acapara toată 

proprietatea, ci într-aceea că ei nu sînt – nu pot fi români, precum în 

general nu pot fi nici germani, englezi, franţuzi, italieni (...). Nu vedem 

azi că simţămîntul de rasă e mai puternic în ei decît patriotismul, decît 

iubirea pentru naţia în mijlocul căreia trăiesc?” (Ibidem). Evreii au alt 

port, altă limbă şi altă mentalitate. Sînt consideraţi în cele din urmă străini 

care nu vorbesc româneşte, nu se căsătoresc cu români, au rit necreştin şi 

constituie cel mai numeros element străin, astfel că, poetul le acordă 

acestora dreptul de toleraţi în societatea românească. Apar conturate în 

această situaţie ideile herderiene asupra cultivării unei identităţi distincte 

în raport cu limba, rădăcinile, mentalitatea şi religia unui anumit popor. 

Vom pleca de la distincţia pe care o realiza Oişteanu dintre 

„evreul imaginar” şi „evreul real” (Oişteanu, 2001: 9-11) pentru a realiza 

o scurtă analiză asupra retoricii eminesciene. Eminescu practică 

generalizarea, „evreul imaginar” înglobînd întreaga gamă de invective de 

la otrăvitor al băuturilor alcoolice pînă la aceea de trădători de patrie. În 

cele din urmă evreul, din victimă, devine persecutor: „diplomaţia 

europeană ştie că noi sîntem cei ameninţaţi şi persecutaţi şi evreii cei 

ameninţători şi persecutori” („Din marea unitate etnică a tracilor...” în 

„Timpul”, IV, nr. 113, 25 mai 1879). Nu putem ignora însă doza de 
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reducţionism a argumentaţiei eminesciene. Publicistica eminesciană 

înglobează atît reminiscenţe ale mentalităţii ţapului ispăşitor, cît şi studii 

demografice şi arhivistice impresionante. Pe lîngă acestea se adaugă şi 

spiritul de „pamfletar redutabil” eminescian (Spiridon, 2003: 14). Pentru 

a conferi credibilitate argumentelor sale Eminescu cade în hiperbolizare şi 

generalizare: „Dacă toţi evreii – străini şi pămînteni – vor căpăta 

deplinătatea drepturilor civile, Moldova nu mai are de trăit decît zece 

ani, Ţara Românescă treizeci poate” („Vechea imputare...” în „Timpul”, 

IV, nr. 134, 19 iunie 1879). Amalgamul de profesionalism, puseuri 

ironice împinse pînă la graniţele dezabuzării, reducţionismul, verva 

argumentaţiei, inadvertenţele acuzelor mai mult sau mai puţin justificate 

şi participarea emoţională a publicistului produc un fel de vertij asupra 

cititorului interesat de realitatea istorică a chestiunii evreieşti în general şi 

a evreilor ca indivizi în particular.  

Este prezentat şi „evreul real”, concret, în imaginea lui Otto Max, 

evreu de o „impertinenţă rară”. O altă linie de separaţie pe care o trasează 

Eminescu este aceea între izraeliţi şi jidani, izraeliţii deşi reduşi ca număr 

sînt stabiliţi de mult în ţară, dovedind inteligenţă, iscusinţă şi perseverenţă 

în exercitarea unei meserii, însă şi acestora le lipseşte patriotismul („După 

termenul mesajului de prorogare...” în „Timpul”, IV, nr. 177, 12 august 

1879). Aşa cum am menţionat deja, problema evreiască se conturează la 

Eminescu în jurul construirii identităţii naţionale, naţiunea fiind de fapt 

dezideratul unei comunităţi unitare atît dintr-o perspectivă istorică cît şi 

una culturală şi mitică, astfel că pentru conservarea unui specific 

românesc înlăturarea tuturor elementelor alogene era considerată de poet 

drept necesară. 

Apare de asemenea conturată şi opoziţia dintre patriotism şi 

simţămîntul de rasă, opoziţie ce prin extindere stă la baza unei dintre 

principalele disensiuni a polemicii conservatorism - liberalism în care 

Eminescu a fost implicat. Eminescu le impută liberalilor, plecînd de la 

teoria formelor fără fond, preluarea inadecvată a gîndirii revoluţionare 

franceze, şi aplicarea nefericită acesteia la realitatea socială românească. 

Egalitatea, fraternitatea, liberalismul şi umanitarismul, deşi nu sînt rele în 

esenţă, nu se potrivesc stării economice în care se află statul român. Prin 

promovarea principiilor egalităţii dintre rase, a teoriei „om şi om”, 

liberalii au încurajat stabilirea evreilor în ţară: „Două lovituri de stat s-au 

făcut în România, una de Cuza şi Cogălniceanu pentru a împroprietări 
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ţăranii români, alta de roşii pentru împămîntenirea ovreilor” („De cînd 

naţia...” în „Timpul”, IV, nr. 139, 24 iunie 1979). Eminescu promovează 

o politică sociologică, în care individualismul este înlăturat total. În 

aceste condiţii în care primează binele statului în primul rînd şi apoi al 

clasei în al doilea rînd, în care drepturile omului precum libertatea şi 

egalitatea sînt secundare, orice element care ar interfera cu acest bine 

generic, trebuie înlăturat.  

Eminescu: „evreofil”, „evreofag” sau „antisemit”? 

Pentru a putea stabili cît mai precis care sînt implicaţiile celor trei 

termeni pe care îi aducem în discuţie, Eminescu fiind acuzat în mod 

paradoxal atît de evreofilie cît şi de evreofagie de către contemporanii săi, 

între acestea făcîndu-şi loc ulterior şi eticheta de antisemit, este necesară 

o scurtă incursiune în istoria felului în care au fost priviţi evreii, însă ne 

vom concentra atenţia în mod special asupra secolului al XIX-lea, secol 

în care se conturează tot mai pregnant gîndirea antisemită. 

În secolul al XVI-lea apar primele ghetouri în Europa. Ghetto 

nuovo, ghetto vecchio, iar în secolul al XVII-lea, ghetto novissimo. Prin 

izolarea evreilor se obţinea profit maxim economic, mai ales în situaţia în 

care taxele speciale adresate acestora erau destul de mari, în acelaşi timp 

obţinîndu-se şi izolare socială. În cadrul ghetourilor, evreii nu au fost 

opriţi de la cultivarea unei vieţi culturale intense (Johnson, 2003: 192). 

Declarîndu-se împotriva cămătăriei, Luther îi expulzează pe evreii din 

Saxonia, iar adepţii săi au continuat acţiunile liderului lor, obţinînd în 

1573 alungarea cămătarilor evrei din ţară. Pînă în secolul al XVII-lea, 

averile evreilor erau instabile, precum era de altfel şi contribuţia acestora 

la dezvoltarea economiei naţionale. În secolul al XVIII-lea evreii devin 

un element central al pieţei financiare londoneze, dominînd chiar şi bursa 

din Amsterdam, influenţa lor manifestîndu-se în patru direcţii principale: 

favorizarea inovaţiei, bursa fiind un exemplu elocvent în acest sens, 

perfecţionarea metodelor de prezentare şi publicitate a unui produs, 

aprecierea corectă a importanţei unui sistem economic rentabil şi 

modernizarea sistemului comercial (Ibidem : 228-231). Din 1781 evreii 

primesc libertatea de a umbla fără însemnul galben, însă este interzisă 

folosirea limbii ebraice în orice domeniu economic oficial, iar serviciul 

militar devine obligatoriu. După Revoluţia Franceză, evreilor li se promit 

drepturi, însă nu în cadrul naţionalităţii separatiste evreieşti ci individual, 
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astfel că „iluminismul francez a contribuit la împlinirea pe termen scurt a 

aspiraţiilor evreilor, dar a lăsat în urmă o moştenire sumbră. Căci scriitorii 

francezi, în special Voltaire – nefavorabil evreilor – erau citiţi peste tot în 

Europa – şi imitaţi (...). Mai mult chiar, noul antisemitism secular s-a 

dezvoltat aproape imediat în două teme distincte (...), pe de o parte, 

urmărindu-l pe Voltaire, stînga europeană în ascensiune a început să-i 

privească pe evrei drept opozanţi la tot ceea ce însemna progresul 

umanităţii, pe de altă parte, forţele conservatorismului şi ale tradiţiei, 

neplăcîndu-le beneficiile pe care le obţineau evreii de pe urma prăbuşirii 

vechii ordini, au început să-i descrie pe evrei drept aliaţi şi instigatori ai 

anarhiei. Nici una nici alta dintre opinii nu putea fi adevărată” (Ibidem : 

247-248). 

Dimont face o distincţie foarte clară între antisemitism şi violenţă 

antievreiască, termenul de „antisemitism” fiind folosit pentru prima oară 

de Wilhelm Marr în broşura sa intitulată Victoria iudaismului asupra 

germanismului, în secolul al XIX-lea. Istoricul american identifică patru 

trăsături ce stau la baza distincţiei sale: în primul rînd, antisemitismul este 

dominat de prejudecată iraţională şi ilogică, urmînd apoi o justificare a 

acestei prejudecăţi. Pe de altă parte violenţa antievreiască înglobează în 

esenţa ei o serie de motivaţii conştiente, logice, mai mult sau mai puţin 

palpabile. În al doilea rînd, antisemitismul vizează conceptul de „rasă 

iudaică”, în spatele acestei gîndiri fiind de fapt o filosofie a purităţii 

raselor, care sînt fie inferioare, fie superioare. Violenţa antievreiască 

priveşte la acţiunile evreului ca individului, condamnîndu-l după aceleaşi 

norme care se aplică indivizilor de alte naţionalităţi sau religii. A treia 

trăsătură priveşte exclusivismul antisemitismului, violenţa antievreiască 

manifestîndu-se într-un cadru mai larg, fiind un factor mai degrabă 

incidental, o verigă dintr-un întreg lanţ de acţiuni violente. Ultima 

trăsătură trimite la incapacitatea antisemitismului de a oferi o soluţie în 

ceea ce priveşte chestiunea evreiască. Nu are niciun sens să discutăm în 

acest studiu „soluţia finală” pe care a propus-o şi aplicat-o Hitler în sensul 

rezolvării problemei luate în discuţie” (Dimont, 2004: 326-327). 

Explicînd trecerea de la animozitatea evreiască la antisemitism 

modern, Dimont identifică trei stadii: noua clasă socială compusă în 

principal din intelectuali mărunţi, birocraţi, funcţionari, angajaţi în mare 

parte marginali, a constituit majoritatea aderenţilor la antisemitism. 

Manipularea naţionalismului înspre rasism s-a realizat prin filosofii rasei, 
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primul dintre aceştia fiind contele Gobineau care lansează în cartea sa, 

Inegalitatea raselor umane, prima teorie sistematică a supremaţiei unei 

rase, mai exact a rasei albe, cauza prăbuşirii civilizaţiilor fiind aşa-zisa 

diluare a sîngelui superior al aristocraţiei cu cel inferior claselor sociale 

defavorizate. În ultimă instanţă, pentru a răspunde neliniştilor noii clase 

pe care am menţionat-o, sentimentul antievreiesc a fost radicalizat în 

antisemitism şi folosit pe post de „tranchilizant politic” (Ibidem: 329- 

333). Mai mult decît atît, evreul cămătar, deformat şi însemnat cu galben 

al Evului Mediu, devine în secolul al XIX-lea evreul conspirator. 

Carol Iancu identifică trei concepte prin intermediul cărora poate 

fi descrisă atitudinea asupra evreilor: antiiudaismul, antisemitismul şi 

iudeofobia. (Iancu, 2005: 11-13) Antiiudaismul prezintă o coordonată 

socială şi una religioasă, iudeofobia este de fapt o formă specifică a 

xenofobiei, care în secolul al XIX-lea integrează şi considerente 

economice, naţionale şi politice. Leo Pinsker consideră că „iudeofobia 

este o psihoză. În calitate de psihoză, ea este ereditară, iar în calitate  de 

maladie, transmisă de 2000 de ani, ea este incurabilă” (Pinsker apud 

Iancu, Ibidem). În această ecuaţie antisemitismul este de fapt un melanj 

de antiiudaism şi rasism. În secolul XX acestuia i se mai adaugă 

antisionismul, revizionismulşi negaţionismul. 

Revenind la situaţia din România, pe lîngă aceste concepte pe care 

le-am prezentat, în publicistica eminesciană mai apar şi acelea de 

evreofilie şi evreofagie. Clarificarea termenului de „evreofil” nu implică 

nicio dificultate: semasiologic vorbind, evreofilul este prototipul 

iubitorului de evrei care susţine modificarea articolului 7 al Constituţiei şi 

implicit acordarea de drepturi civile evreilor. În această categorie îi 

întîlnim pe Titu Maiorescu şi pe P. P. Carp. Aşadar, pentru a defini cei 

doi termeni pe care îi foloseşte Eminescu în descrierea sa, este necesară şi 

menţionarea unei componente ce vizează patriotismul constituţional. 

Opus evreofilului, evreofagul respinge acordarea cetăţeniei evreilor din 

varii motive. Lucrurile se complică deoarece sub acest termen umbrelă, 

diferenţele dintre iudeofobie, antiiudaism şi antisemitism sînt unele de 

nuanţă, la acestea adăugîndu-se aşa cum deja am menţionat componenta 

constituţională. Radicalismul evreofagilor diferă de la membru la 

membru: Alecsandri prezintă o componentă xenofobă mai accentuată, 

Slavici şochează prin aducerea în discuţie a posibilităţii unui genocid 

(Volovici, 1995: 30), iar Haşdeu condamnă parazitismul evreilor, 
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accentul fiind pus de această dată asupra dimensiunii economice a 

problemei. Discuţia este mult mai complexă deoarece în această categorie 

intră şi Ion Ghica, C. Negruzzi, I. C. Brătianu, Vasile Conta şi M. 

Kogălniceanu.  

În cazul lui Eminescu lucrurile se complică, deoarece acesta 

susţine că nu este nici evreofag nici evreofil, nici împotriva evreilor, dar 

nici pentru ei: „Noi nu sîntem – izraeliţii o ştiu bine – inamicii cauzei 

izraelite, dar amici încît să renegăm sîngele nostru şi să periclităm 

interesele poporului, care de sute de ani au apărut şi ţinut aceste ţări, aşa 

amici nu sîntem. Noi credem că interesele reciproce sînt armonizabile, 

dar pentru aceasta se cere bunăvoinţă şi abnegaţie reciprocă” („Dacă 

aparenţele nu amăgesc...” în „Timpul”, IV, nr. 143, 29 iunie 1879). „Cine 

ştie cît de departe sîntem de-a urî pe evrei – şi aceasta o poate pricepe 

orice om cu privirea clară – acela va vedea că în toate măsurile noaste 

restrictive numai dreapta judecată şi instinctul de conservare au jucat 

singure rolul principal” („Evreii şi conferinţa”, în „Curierul de Iaşi”, X, 

nr. 2, 9 ianuarie 1977). Cu toate acestea, Eminescu nu ezită a clasa pe 

evrei, în acelaşi articol în care susţinea că nu îi urăşte, drept neam 

îndărătnic şi egoist, care „ocupîndu-se pretitundinea numai cu traficarea 

muncii străine, alegîndu-şi de patrie numai ţările acelea unde prin 

deosebite împrejurări s-a încuibat corupţie, ei urmează în emigraţia lor 

pe pămînt tocmai calea opusă omenirei întregi (...). Evreul nu cere, 

asemeni clasei de mijloc din secolul al XVII-lea, libertatea muncii 

productive, ci libertate traficului. El e veşnic consumator, niciodată 

producător şi desigur că numai cu foarte rară excepţie se va găsi într-

adevăr cîte un evreu care să producă (...). El reprezintă concurenţa 

nesănătoasă a muncii rele, superficiale cu munca dreaptă şi temeinică. 

Ieftin şi rău e deviza evreului pînă ce ruinează pe lucrătorul creştin, 

scump şi rău e deviza lui cînd rămîne stăpînul pieţei” (Ibidem).  

Aşadar Eminescu îşi justifică atitudinea ostilă faţa de evrei şi 

retorica dură, chiar violentă la adresa acestora prin prisma politicii de 

conservare şi protejare atît a economiei României cît şi a naţionalităţii 

române, astfel că aceasta devine un „adevăr neatîrnat de consideraţiuni 

sau de opinii de partid şi că, rostindu-l nu devenim nici evreofagi, nici 

evreofili” („Între multele plăceri ale vieţii...” în „Timpul”, IV, nr. 65, 22 

martie 1879). 



PARADOXUL EMINESCIAN AL „CHESTIUNII EVREIEŞTI” 

317 

În ceea ce priveşte presupusul antisemitism al lui Eminescu vom 

încerca să identificăm în articolele acestuia elemente care vor înclina 

balanţa în favoarea unuia dintre cele conceptele disjunctive însă şi cu 

anumite grade de complementaritate, discutate atît de Max Dimont, cît şi 

de Carol Iancu. Axiologic vorbind, argumentele eminesciene în privinţa 

chestiunii evreieşti prezintă o motivaţie raţională, bazată pe principiul 

cauzalităţii, care însă depăşeşte dimensiunea economică şi politică pe care 

am identificat-o în prima parte a lucrării. Există şi o componentă 

culturală, limbajul romantic occidental se concretizează în realitatea 

românească prin promovarea mitului naţional ce este ameninţat 

permanent de o posibilă intervenţie străină, atît de natură etnică cît şi 

politică. 

Eminescu încearcă să propună şi soluţii, căci „aici e toată 

greutatea şi tot meşteşugul. A crea pentru evrei posibilitatea de-a ajunge 

la drepturi civile şi politice fără a compromite niciun interes naţional şi 

economic al românilor, a ridica piedica absolută a religiei pentru a o-

nlocui cu garanţii şi mai puternice, iată ţinta la care trebuie să aspirăm 

cu toţii” („Oare roadele demagogiei...” în „Timpul”, IV, nr. 125, 8 iunie 

1879). Într-un exces, Eminescu propune să „plece 99 procente în 

America, ca să-şi cîştige acolo prin muncă productivă pîinea de toate 

zilele şi atunci cu cei ce vor rămînea ne vom împăca uşor”. Conştient de 

caracterul fictiv al acestei propuneri, publicistul se declară în favoarea 

agricolizării şi colonizării Dobrogei cu izraeliţi, o soluţie mult mai 

realistă. Un alt aspect care merită menţionat în această situaţie este dubla 

perspectivă eminesciană asupra naţionalizării evreilor.  

Al. Oprea, în studiul introductiv pe care îl realizează asupra 

volumului IX ale Operelor eminesciene al ediţiei Perpessicius susţine că 

la Eminescu, termenul de rasă este folosit ca şi cel de mediul geografic, la 

baza acestei decizii fiind viziunea deterministă a poetului asupra 

fenomenelor istorice, politice şi sociale, astfel că Oprea trage o linie clară 

de separaţie între statul rasist şi statul naţional eminescian ce îşi are 

bazele pe clasele sociale productive. În condiţiile în care rasa evreiască 

este în accepţiunea publicistului opusul clasei productive atunci, aceştia 

nu îşi merită drepturile pe care le cer. Apare conturată inferioritatea 

evreilor, dar aceasta are, aşa cum am văzut deja, o miză economică. În 

condiţiile în care evreul îşi dovedeşte utilitatea socială în scopul binelui 

comun, şi mai mult decît atît se lasă asimilat cultural de către autohtoni, 
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atunci îşi merită drepturile: „Pe cît izraeliţii sînt meseriaşi buni şi 

conştiincioşi, pe cît nu lucrează numai pentru ochi, ci-şi onorează 

meseria prin aceea că produc obiecte de valoare şi utilitate reală, ei sînt 

netăgăduit folositori” („Atît «Cumpăna» cît şi «Apărătorul» găsesc...” în 

„Timpul”, VI, nr. 234, 24 octombrie 1881). Eminescu susţine că nu 

priveşte rasa evreiască în totalitatea ei, ci evreii ca indivizi.  

A-l plasa într-un mod radical pe Eminescu într-una dintre 

categoriile propuse ar fi abuziv. Putem conchide însă că ideologia 

antisemită nu se potriveşte în acest context, Eminescu nu prezintă 

simptomele identificate de Dimot, se declară public împotriva violenţelor 

fizice, iar conceptul de rasă nu are încă la acesta radicalismul pe care îl 

identifica Carol Iancu în definirea antisemitismului ca uniune dintre 

antiiudaism şi rasism. Eminescu prezintă forme de antiiudaism, deşi 

dimensiunea religioasă nu este atît de importantă la acesta cum era în 

Evul Mediu de exemplu. Poate că cel mai bine s-ar potrivi în descrierea 

atitudinii pe care o are Eminescu asupra evreilor conceptul de iudeofobie. 

Revenind la evreofagie, respectiv evreofilie, cea mai cinstită variantă, 

deşi paradoxală ar fi chiar cea susţinută de Eminescu: „nici evreofag, nici 

evreofil”. Dacă în demersul identificării adăugăm conceptul de 

condiţionare, atunci putem afirma: Eminescu a fost un evreofag 

condiţionat, aşa cum a fost şi un evreofil condiţionat. Condiţionarea de 

care vorbim presupune în primul rînd o anumită atitudine pe care ar trebui 

să o aibă evreii din România pentru a putea fi acceptaţi ca cetăţeni. 

Naţionalizarea şi transformarea acestora într-o clasă socială productivă, 

care să contribuie în primul rînd la dezvoltarea economică a statului, apoi 

la cea a naţiunii române, iar numai în final la propria bunăstare ar fi cele 

mai importante atribuţii subliniate în publicistica eminesciană. 
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AURORA DAN 

Anul II, Timişoara 

Jumătate-n lume, jumătate-n infinit 

„Sufletul lumii este eu. Fără eu nu există timp, nu 

există spaţiu, nu există Dumnezeu. Eu e Dumnezeu. Naţiunea 

mea e lumea, cum fără eu nu e Dumnezeu, astfel fără naţiunea 

mea nu e lume. Naţiunea – acest complex de euri. [...] Eu şi cu 

tine un singur eu” (Eminescu, 1993: 17-18).  

 

Deşi dispărut de mult dintre copiii lumii mici, eul eminescian îşi 

reconstruieşte în permanenţă identitatea dispersată în lumea cea mare, 

„Timpul” devenind pentru el un „organ de expresie” (Călinescu, 1995: 

279). O afirmaţie cu sens pe cît de figurat, pe atît de propriu, menită să 

caracterizeze activitatea poetică şi cea publicistică la un loc. În octombrie 

1877, Eminescu devine redactor al ziarului „Timpul”, publicaţie 

aparţinînd Partidului Conservator şi a cărei menire era de a răspîndi 

programul politic al acestuia, care avea la bază conservarea 

individualităţii naţionale.  

Străbătut de o simţire organică a împrejurărilor naţionale, 

Eminescu are viziunea unui sistem în care fiecare parte poate reprezenta 

întregul, asemenea unui pom ale cărui rădăcini puternice se pot ghici 

după fiecare dintre frunzele lui. Pe baza acestei simţiri îşi elaborează 

propriile teze, luîndu-şi sarcina armonizării sistemului. Astfel, programul 

partidului „reprezenta pentru Eminescu un cadru cum nu se putea mai 

nimerit în care să-şi dezvolte tezele sale independent” (Eminescu, 1984: 

488). Ideologia sa naţionalistă este pusă „la adăpost împotriva realităţii” 

(Eminescu, 1985: 330), datorîndu-şi inspiraţia şcolii romantice, care se 

naşte, conform afirmaţiei lui Eminescu, „pentru a scăpa de un prezent 

insuficient, cu ideea că orice altă stare de lucruri trebuie să fie mai bună 

decît cea existentă” (Ibidem). Influenţa ideilor romantice asupra 

conceptului de naţiune, conform cărora naţiunea şi statul ar forma un tot 

organic, „fiecare cetăţean avînd cu naţiunea sa aceeaşi relaţie pe care o 

are o frunză cu un pom” (Storfa, 2003: 21) este vizibilă în cazul lui 

Eminescu, prin convingerea sa că frunzele veştejite ale poporului român 

sînt aşa pentru că nu au amintirea rădăcinilor puternice ale copacului din 
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care provin. Simţind lucrurile astfel, se dedică orientării acestui organism 

bolnav de uitare pe traseul istoric predestinat lui de natura forţelor care îl 

compun, forţe care, reamintite în permanenţă, ar fi capabile să înflorească 

în conştiinţa prezentului şi să vindece organismul de boală. Aplicată 

contextului istoric românesc al secolului al XIX-lea, ideologia 

naţionalistă eminesciană de factură romantică se face auzită prin tonuri 

agresive, compunîndu-se astfel o revoltă împotriva tuturor elementelor 

care ar duce la o disoluţie a identităţii naţionale. Furia naţionalistă este 

resimţită la nivelul publicaţiilor în care prezentul este imaginat ca un 

spaţiu exterminator al autenticului, prin aceea că „românii nu mai sînt o 

naţiune, ci o adunătură de naţionalităţi” (Eminescu, 1985: 160) al căror 

teritoriu a devenit o „Americă dunăreană” (Eminescu, 1984: 404). 

Discursul politic a lui Eminescu nu este lipsit de implicaţii xenofobe, care 

apar ca o consecinţă a unei „furii a dispariţiei” care inspiră planul 

ideologic salvator. 

„Libertate, egalitate, fraternitate! Ce e mai frumos în lume decît 

ca tot ce se scurge în România, ca într-o mlaştină, să fie liber ca noi, egal 

cu noi, frate cu noi? Şi pe cînd această plebe se-nmulţeşte pe zi ce merge, 

neamul nobil şi drept care cutremura odinioară pămîntul la un semn al 

lui Mircea Basarab sărăceşte, scade şi moare” (Ibidem). Libertatea nu 

poate exista ca şi concept general, ci doar ca o împlinire individuală a 

cerinţelor specifice unei anumite naturi. Deoarece alcătuirile organice sau 

naturile unor entităţi diferă, libertăţile fiecărei naturi în parte s-ar 

diferenţia în acord cu nevoile impuse de acestea şi, prin urmare, o 

generalizare a termenului nu este posibilă. Formulată în mai puţine 

cuvinte, ideea urmăreşte să demonstreze faptul că libertatea aplicată egal 

unor naturi inegale duce la constrîngere. „Pentru Eminescu este o 

certitudine faptul că oamenii sînt inegali din punctul de vedere al naturii 

lor, al aptitudinilor şi al originii lor etnice. Libertatea ar consta mai mult 

în faptul că fiecare persoană şi fiecare naţiune să se dezvolte urmînd unui 

principiu intern şi să prospere în conformitate cu legile sale interne” 

(Storfa, 2003: 98).  

Revolta care se conturează în plan publicistic este ajutată, pe lîngă 

contextul politic, de un complex victimal care poate fi desemnat ca 

aparţinînd unui specific naţional, dar fiind în acelaşi timp şi o resursă 

literară de inspiraţie romantică, avantajoasă în plan creator şi, prin 

urmare, exploatată mai conştiincios. Cînd Eminescu afirmă „iubesc acest 
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popor, care nu serveşte decît de cataligi acelora ce se înalţă la putere – 

popor nenorocit care geme sub măreţia tuturor palatelor de ghiaţă ce i le 

aşezăm pe umeri” (apud Storfa, 2003: 31), adoptă o formă de revoltă 

pasivă, specifică unei percepţii melancolice a cărei manifestare este 

încurajată de romantism. Astfel, utopia regresivă practicată de Eminescu 

se prezintă mai degrabă ca o exprimare a unui fel propriu de a percepe 

realităţile din prezent decît ca o construcţie a simţirii sub forma unui 

argument care să aducă sprijin ideologiei adoptate în plan politic. Avem 

de-a face cu o „politică poetică” al cărei program este compus pe măsura 

simţirilor celui care îl practică şi al cărui „temperament de o excesivă 

inegalitate” (Caragiale, 1965: 12) cît şi tendinţa de a-şi face din „durere o 

voluptate” (Ibidem: 15) îl aduc într-o stare de hipersensibilitate cu privire 

la situaţia naţională ale cărei continue constrîngeri sînt resimţite ca lupte 

purtate independent şi pierdute. În opinia lui Eminescu, nemulţumirea 

adîncă şi melancolia umplu sufletul „oricărui om care e la nivelul 

civilizaţiei contemporane” (Eminescu, 1985: 330), lupta cu instituţiunile 

fiind un conflict în care „pierdem adesea bucuria de a trăi şi dorinţa de a 

lupta” (Ibidem: 331). Punîndu-şi geniul în slujba unui ideal politic 

construit pe precepte romantice, Eminescu se vede epuizat de timpuriu, 

sacrificat pe altarul propriilor idei. 

Raportîndu-se la linia desenată în infinit, Eminescu ignoră 

punctele care o compun. Deoarece, conform viziunii lui, istoria nu se 

compune ca o linie formată din puncte, punctele neputînd exista prin ele 

însele, ci doar ca un element integrat într-un lanţ continuu al cauzalităţii. 

Punctele desenează linia mai departe, compunîndu-se astfel un perpetuum 

mobile, fiindcă după cum afirmă chiar el, „cauzalitatea este mişcare şi 

fiindcă ea este la urma urmelor forma de căpetenie a chiar cugetării” 

(Eminescu, 1993:174). Pronunţîndu-se astfel, Eminescu priveşte trecutul 

nu ca pe ceva linear, ci ca pe o coprezenţă, împrumutînd prezentului un 

„spaţiu imaginar” (Storfa, 2003:105) al trecutului pe care încearcă să îl 

recompună. Convins că „cel care merge […] în linia adevărului, sileşte 

toate puterile colaterale să se adapteze lui” pentru că nu noi sîntem 

stăpînii adevărului ci „adevărul este stăpînul nostru” (Eminescu, 1984: 

50), Eminescu îşi urmează linia ideologică pe care o desenează în infinit 

şi astfel „turma visurilor lui” o paşte ca pe „oi de aur”. Argumentarea pe 

care şi-o creează ca suport constă, în mare parte, în traducerea în lege 

naturală a funcţionării unor concepte în teorie. Astfel, destinul unui stat-
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organism este consecinţa alcătuirii sale şi, în funcţie de cît de solidă este 

această alcătuire, rezistă selecţiei naturale. Ceea ce face dintr-un stat un 

organism puternic este, potrivit concepţiei eminesciene, o conştiinţă 

istorică profundă a existenţei sale, care îi oferă consistenţă, integrînd 

organismul într-un circuit al cauzalităţii, menit să-i asigure perenitatea 

pentru că „Ereditatea este perenaţiune” (Eminescu, 1993: 70). Poporul 

român fiind un organism învestit de natură cu forţele necesare 

supravieţuirii sale, nu i se poate sustrage acest drept natural de triumf prin 

artificii create de împrejurări. De aceea, aceste împrejurări care reunesc 

într-o formă mai mult sau mai puţin stilizată toate elementele străine care 

stau în calea ascensiunii naturale a poporului trebuie eliminate firesc, ca 

paraziţii de pe trunchiul unor stejari. O ideologie formulată într-o manieră 

poetică agresivă care îşi găseşte mai greu împlinirea în planul politic, pe 

care-l numim aici jumătatea concretă a lumii în care se operează, după 

cum spune Hannah Arendt, cu „adevăruri faptice, nu adevăruri raţionale” 

(apud Storfa, 2003: 161). 

Pentru Eminescu, însă, „Nu există o adevărată antiteză între 

idealism şi materialism. Amîndouă admit o singură unitate cosmică”, 

unitate văzută ca fiind produsul dintre timp, spaţiu şi cauzalitate. 

(Eminescu, 1993: 267). Astfel, putem concluziona că două concepte, în 

mod obişnuit opuse ca semnificaţie, se aseamănă prin condiţiile necesare 

formulării lor. În acelaşi mod, notiţele lui Eminescu descriu faptul că 

„Două puteri opuse lucrează asupra unuia şi aceluiaşi punct. Dacă cele 

două sînt egale, se ţin în echilibru, iar punctul asupra căruia lucrează 

este punctul lor de gravitaţie” (Ibidem: 302), punct care reprezintă 

„sufletul obiectului”. Am putea afirma că cele două forţe care conlucrează 

în formularea „politicii poetice” a lui Eminescu sînt sensibilitatea 

romantică şi naţionalismul agresiv care corespund idealismului, respectiv 

materialismului. Punctul lor de gravitaţie sau sufletul, ca un rezultat al 

conlucrării lor, este reprezentat de activitatea publicistică. Prin 

intermediul publicisticii, se definitivează un contur deja trasat în plan 

poetic şi care alcătuieşte imaginea unui „stat eminescian” ca un 

compromis între lume şi infinitul ei, deoarece „Ca orice organism, statul 

e un compromis între forţe, cu un centru de greutate” (Ibidem: 70). 

Centrul de greutate al compromisului între lume şi infinit este, în plan 

conceptual, muntele, „tată al rîurilor şi al poporului român” (Ibidem: 

89). Piramidă ierarhică necesară oricărui sistem natural, muntele 
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reprezintă statul monarhic, stat ideal,  ridicîndu-se ca un triumf al selecţiei 

naturale, care asigură progresul. „Mărimile infinite se nasc din 

progresiunea timpului, spaţiului, cauzalităţii” (Ibidem: 271), şi au un 

traseu în permanenţă ascensional, îşi nota Eminescu. Element primordial, 

adînc situat în conştiinţa românească, muntele reprezintă simbolul obîrşiei 

neamului nostru. „Popoarele tinere şi libere din munte coboară; din 

munte, părinte de rîuri şi părinte de neamuri omeneşti. Iar direcţia celei 

dintîi mişcări tîrăşte secolii după ea” (Ibidem: 89). 

Fiecare vîrstă istorică a poporului este o stîncă aşezată întru 

înălţarea muntelui, „stîncă urcată pe stîncă, pas cu pas în infinit” 

(Eminescu, 1999: 169). Vîrful muntelui păstrează memoria fiecărei stînci 

care îl înalţă, procesul în sine fiind unul sacru, cu ecouri mitice, care 

presupun o conectare la o spiritualitate primordială, în acest caz, geto-

dacă. „Dacicul” reprezintă un punct de referinţă pentru un eu etnic şi 

trebuie protejat, Eminescu desfăşurînd o adevărată „daciadă” în 

încercarea de a reînvia autenticul a cărui forţă înalţă muntele. 

Palingenezia este o realitate a universului eminescian şi a celui de factură 

romantică implicit, în cadrul căreia, potrivit lui Mihail Bahtin, „Nimic nu 

moare definitiv, deoarece fiecare semnificaţie îşi inaugurează cîndva 

renaşterea ei”. (apud Storfa, 2003: 33). Prin afirmaţia lui, că „totul trebuie 

dacizat oarecum de acum înainte” (Eminescu, 1984: 138), Eminescu 

urmăreşte una dintre direcţiile planului său ideologic pentru salvarea 

identităţii naţionale.  

Muntele lui Eminescu sau compromisul între lume şi infinit se 

poate înălţa numai într-un univers infinit, absolut, pentru că „O mărime 

concretă adunată cu o mărime infinită dă o mărime infinită” (Eminescu, 

1993: 271). Situarea în jumătatea de lume concretă, a adevărurilor faptice 

reprezintă baza muntelui sau realitatea politică, realitate care, odată ce 

întîlneşte lumea ideilor romantice, trece în cealaltă jumătate care este 

stăpînită de înălţimile muntelui, în care ideea unui singur punct este 

condusă către nesfîrşita linie a infinitului, în care se pierde. „Politica 

poetică” a lui Eminescu parcurge, aşadar, traseul urcării muntelui-

compromis între două lumi, ajungînd datorită naturii care a alcătuit-o, 

numai un „Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este” (Eminescu, 

1999: 39). 
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