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PROF. DR. ANGELO MITCHIEVICI 

Universitatea Ovidius din Constanţa 

Imaginea geniului: Mihai Eminescu şi arta plastică 

 

 

Conferinţa de deschidere a lucrărilor 

Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”
*
 

 

Într-un mic eseu, filosoful italian Giorgio Agamben atrage atenția 

asupra unei afirmații a lui Heidegger ca răspuns la una dintre întrebările 

discipolilor săi, pe când acesta se afla la Thor unde își ținea seminariile. 

„Voi puteți vedea limita mea, eu însă nu o pot vedea”. Tot Heidegger, ne 

spune Agamben, scrisese că „măreția unei gândiri se măsoară în funcție 

de fidelitatea în raport cu această limită și că a o ignora – nu a o cunoaște 

pentru că ea se află în proximitatea individului – reprezintă darul secret al 

ființei, în rare ocazii”. În cultura română, opera lui Mihai Eminescu și 

prin extensie însăși personalitatea poetului instituie o astfel de limită a 

discursului, sau cel puțin subliniază dificultatea lui în proximitatea unei 

limite pe care a creat-o identificarea simbolică a figurii eminesciene cu 

spiritul național într-un rezistent mit identitar. Solidaritatea construită în 

timp a figurii eminesciene și implicit a figurii operei eminesciene cu un 

mit național fac extrem de dificilă dislocarea unui subiect real, empiric, 

din acest bloc mitopoetic. Imaginea sa se construiește în jurul acestei 

limite, în proximitatea indicibilului, „la limita posibilului” cum o afirmă 

Ioana Bot, unul dintre cei mai avizați critici recenți ai operei eminesciene. 

Această dificultate în contextul culturii și civilizației românești constituie 

un caz aparte în măsură să ofere informații nu doar despre unul dintre 

marii creatori romantici de la sfârșitul secolului XIX, ci și despre propriul 

metabolism cultural. În mod cert, dubla figură a poetului și a operei, la 

care se adaugă gândirea sa filtrată prin intermediul poeziei, cât și cea 

politică a creat poate cea mai vastă posteritate de care se bucură o 

                                                 
*
 Fragmente ale comunicării de faţă apar în volumul Simbolism şi decadentism 

în arta 1900, Editura Institutul european, Iaşi, 2013 (n. a.). 
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personalitate a culturii românești. Transferul în zona imaginarului tinde să 

rectifice această situație limită, a ceea ce nu se poate rosti, indicibilul. 

Imaginea va reinvesti întregul capital simbolic de care se bucură figura 

eminesciană. Ea tinde să suplinească ce nu se poate spune, să deblocheze 

discursul. Ceea ce nu se poate spune se poate arăta. În plus, imaginea 

devine o instanță de mediere, forma de transcendență în relație cu un 

subiect tabu. În spațiul imaginii au loc cele mai spectaculoase 

transfigurări care, aparent, tind să depășească dificultatea fixării în clișeu. 

Sunt trei observații care trebuie făcute înainte de a încerca o deconstrucție 

a felului în imaginea poetului ocupă locul central în imaginarul colectiv 

românesc. 

1. La nivelul discursului public ca și la nivelul discursului teoretic 

avem una dintre cele mai impresionante acumulări de clișee elogioase în 

proximitate cu hiperbola și superlativul absolut. Din momentul 

consacrării, canonizării imaginii eminesciene, concomitent cu edificarea 

portretului martirologic al unui poète maudit nu numai că orice discurs 

critic este blocat, dar imaginea poetului intră în zona unui sacru al 

valorilor imuabile legate de dimensiunea identitară a poporului român.  

Eminescu este: „omul deplin al culturii românești” (Constantin 

Noica), „expresia integrală a sufletului românesc – „Expresia integrală a 

sufletului românesc. Mihail Eminescu” este un capitol în Istoria 

literaturii românești scrisă de N. Iorga –, „întruparea cea mai deplină a 

inteligenței sale”, „instanța supremă a cugetului românesc“ (N. Iorga) și 

de aceea „întoarcerea la Eminescu este un destin“, ca un reînnoit început 

al dăinuirii noastre. Eminescu este „luceafărul poeziei românești” – 

clișeul cel mai utilizat provine dintr-un necrolog semnat de Stamatin 

Nazone în Adevărul imediat după moartea poetului –, „cel care ne-a 

deschis porțile modernității“, „Cea mai vastă sinteză făcută de vreun 

suflet de român” (vezi „Conferința ținută la Botoșani” în 1938 de N. 

Iorga), „Sinteza ultimă a esenței noastre naționale” (G. Uscătescu), „un 

exponent nedezmințit al pământului nostru” (Edgar Papu) etc. La nivelul 

citatului se pot observa tropii unui limbaj liturgic camuflat, elementele 

constitutive ale unui cult laic sau ceea ce aș numi hiperbolatrie. 

Sanctificarea și naționalizarea figurii eminesciene, edificarea unui cult al 

lui Eminescu se consolidează în perioada interbelică. Istoricul naționalist 

Nicolae Iorga a contribuit într-un mod decisiv la configurarea cadrului 

acestei sacralizări, iar conferința din 1929, „Eminescu –El, generația lui și 
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generația noastră” este edificatoare în acest sens. 

2. În mod esențial, edificarea imaginii poetului se bazează pe 

fuziunea a două tipuri de imaginar care sunt afine. Pe de o parte este 

vorba de imaginarul romantic, cu trăsăturile care l-au consacrat 

pretutindeni în spațiul culturii europene, inclusiv în Statele Unite. Mihai 

Eminescu (1850-1889) este considerat drept „ultimul mare romantic 

european” sau un „romantic întârziat”. Istoricul literar Mihai Zamfir a 

trecut în revistă principalele elemente care au contribuit la mitul romantic 

al tânărului geniu: o viață scurtă, întreruptă prematur, asemeni altor mari 

romantici precum Novalis sau Kleist; un final sub semnul nebuniei ca 

expresie negativă a excepționalismului romantic, fixarea unei imagini 

idealizate, corespunzătoare imaginii fotografice a tânărului de 19 ani, o 

figură care va deveni iconică în arta plastică românească, o iubire 

nefericită, tânărul geniu este legat de „o femeie care se transformă în 

componenta activă a mitologizării existenței acestuia”, universalitatea 

preocupărilor și efortul concentrat, epuizant al existenței, corelatul unei 

imense puteri de creație; preocupările ezoterice, recunoașterea limitată, 

modestă în timpul vieții etc. 

Pe de altă parte, este vorba de imaginarul care a configurat epoca 

națiunilor, secolul XIX; imaginarul naționalist ca expresie a unei 

dimensiuni identitare configurând un mit identitar. Cu termenii lui 

William G. Doty: „Suntem ceea ce mitizăm” (“We are what we myth”). În 

Les Idees reçues. Semiologie du stereotype, Ruth Ammosy relevă felul în 

care mitul evoluează către un model stereotip, golindu-se treptat de 

conținut, de sens, „o reprezentare socială care se impune imaginarului 

unei epoci”. În același timp, în termenii lui Lucian Boia acest mit 

identitar presupune „degajarea unui adevăr esențial”, sensul său fiind unul 

simbolic. În Aspecte ale mitului, Mircea Eliade preciza caracterul de 

adevăr al mitului pentru societățile arhaice unde joacă un rol activ. 

Interesant, spre deosebire de Adam Mickiewicz, Sándor Petőfi, Lord 

Byron, Victor Hugo etc, Eminescu nu a luat parte și nu a fost nici măcar 

contemporan cu marile frământări revoluționare din jurul anului 1848. Cu 

toate acestea, imaginea sa adiționează treptat mărcile unui l’homme 

révolté, a unui rebel, a unui critic impenitent al moravurilor unei societăți 

socotite profund corupte. Cu alte cuvinte, imaginea sa dobândește un 

profil revoluționar, iar câteva dintre poemele sale jucând pe forța 

expresivă a contrastelor sociale, revendică violența acțiunii revoluționare. 
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3. Mai există o fuziune, cea dintre om și operă, fuziune responsabilă 

de construirea unei imagini a poetului cu trăsăturile operei, eliminând din 

biografie toate elementele reziduale, prozaice până când existența devine 

un reflex al operei. Tot aici îi este forjat poetului un profil victimiar în 

fuziune cu unul profetic, rezultatul fiind un profil martirologic. 

Canonizarea sa estetică care are loc în perioada interbelică este depășită 

de o formă canonică extinsă la domeniul formelor de existență și de 

reflecție în contextul culturii și civilizației românești. Întâlnim, cred, o 

situație aproape singulară, în care o personalitate culturală creează o 

adeziune globală în jurul ei, o formă laică de sanctificare, ceea ce Ioana 

Bot numește o „re-consacrare”. Cultul lui Eminescu depășește formele 

clasice de adorație/admirație a creatorului genial.  

Două exemple sunt suficiente pentru a ilustra acest capital simbolic 

al operei care înmagazinează sâmburele identității românești. Proiectând 

un scenariu apocaliptic similar cu cel al lui Ray Bradbury în Fahrenheit 

451, al dispariției integrale a operei poetului, Mircea Eliade investea acel 

unic volum de poezii cu o valoare testamentară privind identitatea 

românească: „Și, cât timp va exista, undeva, prin lume, un singur 

exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este 

salvată.” În varianta pe care ne-o propune fostul președinte al Academiei 

Române, Eugen Simion, într-un număr din Caiete critice (nr.5-8/ 1998) 

ca răspuns la o anchetă cu tema „De ce avem nevoie de un mit?”, 

Eminescu fixează identitatea românească într-un context al unei alterități 

potențial agresive pentru ființa națională. „Noi românii, avem mare 

nevoie de Eminescu pentru că, repet, poeți ca el (...) ne ajută, nu să intrăm 

în NATO, dar să fim luați în seamă și să nu pierim într-o federalitate 

cenușie și opulentă (dacă o fi să fie)” Nota bene, România a aderat la 

NATO în 2004, în 1998 acesta reprezenta unul dintre dezideratele 

esențiale ale României, deziderat care părea intangibil, privit de o serie de 

intelectuali români cu circumspecție. Există aici și o funcție soteriologică 

a figurii eminesciene, ea reprezintă o formă de salvare a ființei naționale. 

El devine un exponent de o rară puritate a ideii naționale, Eminescu 

tribunul, ziaristul incoruptibil, profetul. Cu Eminescu intrăm în zona 

tulbure a anxietăților profunde, în aria complexelor de inferioritate de 

expresie culturală ale unui popor cu o „obsesie a autodefinirii” (Tony 

Judt), cu o identitate rănită (Michael Pollak), permanent pusă sub semnul 

întrebării, mereu aceeași: Comment peut-on être Roumain? (Cum poți fi 
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român?) Eminescu reprezintă răspunsul la superlativ pentru acest constant 

sentiment de insecuritate identitară.  

 

Există o dublă perspectivă a edificării imaginii eminesciene, una a 

textului și una a reprezentării în contextul artei plastice, reprezentare care 

include cele patru fotografii ale poetului, una a imaginii create în spațiul 

critico-literar și alta a imaginii publice, mediatice. În Eminescu. 

Negocierea unei imagini, Iulian Costache observă relația de concurență 

dintre imaginea literară centrată pe dialogul operă-critică și imaginea 

extraliterară centrată pe biografie. În opinia istoricului literar, anul 1883 

reprezintă un punct de cotitură în privința raportului dintre cele două 

tipuri de imagine-comunicare. Iulian Costache consideră că, între 1883, 

anul îmbolnăvirii lui Eminescu, și 1889, anul decesului poetului are loc în 

planul receptării o intensificare a percepției emoționale care modifică 

radical datele receptării. Informațiile referitoare la evoluția bolii, „o 

jurnalistică a maladiei”, disputele cu privire la epigrama malițioasă a lui 

Macedonski cu privire la Eminescu, retorica funerară din jurul decesului 

au creat un „chip”, o primă versiune a imaginii publice a poetului. În 

acest sens, imaginea culturală bazată pe raportul dintre discursul operei și 

discursul critic, un discurs meta-ficțional, va fi pusă în umbră, 

subordonată imaginii publice bazată pe „discursul rumorilor”, un discurs 

non-ficțional. Ceea ce s-a întâmplat în acest interval de timp a consacrat 

modalitatea de utilizare ulterioară a imaginii eminesciene, imaginea extra-

literară, imaginea publică forțând limitele interpretării și asigurându-și un 

ascendent asupra discursului critic, ascendent care nu va mai fi niciodată 

depășit. 

Imaginea eminesciană ca efigie textuală se recompune pe baza 

amintirilor despre Eminescu venite din partea contemporanilor. Există și 

aici două portrete, două imagini, una apologetică, consacrată, devenită 

publică, prin urmare oficială, o imagine ideală ca reflex al operei și o 

imagine care înregistrează amănuntele triviale, depreciative, banale, care 

vor fi înlăturate ulterior din toate discursurile oficiale. În ceea ce privește 

ultimul tip de imagine, într-un număr devenit celebru al revistei Dilema 

(Nr. 265, 27 februarie – 5 martie, 1998), Mircea Cărtărescu le va colecta 

realizând un portret în negativ à la Arcimboldo. Mulți dintre cei care-l 

cunosc sunt dezamăgiți că imaginea reală nu corespunde imaginii ca 

reflex al operei. Concluzia este că „nu arăta deloc a poet.” Grupajul de 
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texte critice avându-i ca autori pe Mircea Cărtărescu, Cezar Paul 

Bădescu, T. O. Bobe, Răzvan Rădulescu releva necesitatea revizuirii 

canonului literar și contestarea discursului oficial și a cultului Eminescu, 

subliniind necesitatea unei abordări din afara mitului, o abordare corectă 

conform practicii științifice internaționale. 

Adolescent, „era un tânăr sănătos ca piatra”, care la scaldă „punea 

în mirare pe toți cu manevrele ce făcea înnot”. La maturitate devenise un 

bărbat mai degrabă scund (1,64-1,65 m), cu „musculatura herculitană” și 

deosebit de păros: „Era foarte păros Mihai, pe pulpele și cele de jos și 

cele de sus, credeai că-i omul lui Darwin”. Avea platfus la ambele 

picioare. În timpul episodului ardelean „avea aparența unui om 

vagabund” (Grigore Dragoș). N. Densușianu se sperie de el: „O spun, nu 

în dezonorarea acestui om, ci în adevăratul înțeles al cuvântului, curgeau 

zdrențele de pe el”. (…) După zece ani, Mite Kremnitz îl privește cu 

detașare: „Mai mult scund decât înalt, mai mult voinic decât zvelt, cu un 

cap ceva cam prea mare pentru statura lui, cu înfățișarea prea matură 

pentru cei 26 de ani ai săi, prea cărnos la față, nebărbierit, cu dinți mari 

galbeni, murdar pe haine și îmbrăcat fără nici o îngrijire”. Primul dejun 

luat împreuna o șochează: „la masă, mânca cu zgomot, râse cu gura plină, 

un râs care îmi suna brutal... Un om cu totul lipsit de maniere”. 

Cealaltă imagine (la care contribuie numeroși contemporani, Al. 

Vlahuță, Iacob Negruzzi, Caragiale etc.) ca reflex ideal al operei va fi cea 

consacrată de posteritate ca imagine publică. Mărturiile par prelucrate 

deja după un tipar exemplar. În articolul În Nirvana, publicat în 

„Constituționalul” din 20 iunie 1889, I. L. Caragiale lucrează cu o 

imagine consacrată, sub impresia morții premature a poetului. „Tânărul 

sosi. Era o frumusețe! O figură clasică încadrată de niște plete mari, 

negre; o frunte înaltă și senină; niște ochi mari – la aceste ferestre ale 

sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând și adânc 

melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o veche icoană, un 

copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri 

viitoare”. Regăsim în această imagine chipul astral, ideal al poetului și 

toate mărcile care vor alcătui portretul oficial: sfințenia, frumusețea 

supraomenească, tinerețea eternă, profunzimea sufletească, înălțimea 

gândului, melancolia, vocația profetică, nefericirea și însemnele unui 

destin măreț etc. La retrospectivă, într-un context de intensă emoție, cel al 

decesului în condiții mizere al poetului, Caragiale proiectează o imagine 
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care va deveni „clasică”. În calitatea sa de figură identitară, portretul 

poetului este subîntins de o ideologie. Cel care a contribuit decisiv la 

fixarea imaginii poetului este criticul și istoricul literar G. Călinescu în 

biografia pe care i-o dedică, Viața lui Eminescu (1938). Ioana Bot 

observă un fapt esențial, această imagine, efigie este construită în 

contextul „consacrării identitare a «poetului național», nevoii publicului 

secolului XX de a avea o efigie a mitului”. În capitolul intitulat „Masca 

lui Eminescu” are loc „instaurarea efigiei ca substitut al persoanei reale”. 

Eminescu este învestit cu valorile purității etnice: „Eminescu era un 

român verde, de tip carpatin...”, unde „tipul carpatin” în datele 

antropologiei personale a lui G. Călinescu „conotează primitivul, 

originalul, naturalul, sălbăticia”. Ideea reprezentativității naționale rezidă 

în faptul că viața afectivă a poetului se confundă cu cea a poporului, 

pentru care el constituie superlativul, iar conduita sa impune un model 

moral. Eminescu devine o expresie a profetismului românesc, el arată 

sensul viitorului națiunii. Biografia și personalitatea poetului sunt 

interpretate prin datele ideologice ale operei. 

În aprilie 1883, apare la Viena poemul Luceafărul care-l va 

consacra pe Eminescu drept marele poet romantic şi care ulterior va fi 

socotit printre operele fundamentale nu doar ale literaturii române, dar şi 

ale spiritualităţii româneşti. Majoritatea reprezentărilor poetului vor 

intersecta acest poem. În august 1883, poemul este publicat şi la Iaşi, iar 

în luna decembrie a aceluiaşi an, apare şi prima ediţie a poeziilor sale sub 

îngrijirea criticului Titu Maiorescu. În iunie 1883, poetul suportă o criză 

din care nu-şi va mai reveni decât pentru câteva scurte momente de 

luciditate, poetul încetând din viaţă în 1889. Din acest moment, 

confruntarea omului cu opera iniţiază configurarea unei matrici culturale. 

Moartea sa în condiţii meschine, ultimii ani din viaţă trăiţi în condiţii 

extrem de modeste ca şi o iubire neîmplinită care-l leagă de Veronica 

Micle contribuie la forjarea martirologiei romantice eminesciene. 

Nefericit în dragoste, cu lira sfărâmată, într-o lume mult prea trivială 

pentru a găzdui şi recunoaşte geniul, înzestrat cu o capacitate vizionară 

asociată geniului poetic, şi care suportă o reconversie maladivă în 

nebunie, cum sună clişeul sentimental romantic, Eminescu dobândeşte în 

foarte scurt timp chipul emblematic al propriei sale ficţiuni poetice, al 

alter-ego-ului său ficţional, Luceafărul-Hyperion.  

Cele 4 fotografii despre care se știe cu siguranță că îi aparțin 
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poetului au jucat un rol diferit în formarea imaginii eminesciene. 

„Privindu-le, omul cel adevărat pare că răsuflă aievea” ne spune G. 

Călinescu în capitolul „Masca lui Eminescu”. Criticul va așeza întreaga 

operă eminesciană sub semnul imaginii din prima fotografie. Majoritatea 

ilustratorilor vor porni de la imaginea reală, apelând la o fotografie din 

tinereţe a poetului. Este vorba de fotografia realizată în atelierul lui 

Bernhardt Brand în 1869 când Eminescu avea 19 ani, fotografie 

reprodusă în toate manualele școlare și cea care apare pe diferitele 

bancnote emise de Banca Națională a României. Este și singura care 

corespunde profilului romantic al personajelor sale luciferice, astfel 

servind drept model geniului eminescian ca genius loci. Portretul 

artistului la tinerețe reflectă cel mai bine imaginea pe care poetul o 

conferă lui Hyperion în poemul său cel mai cunoscut, Luceafărul.  

O altă fotografie este realizată în 1878 de către Franz Duschek, la 

vârsta de 28 de ani, când chipul eminescian își pierde „dulceața” tinereții, 

o a treia în atelierul fotografic al lui Nestor Heck, în 1884, când Eminescu 

are 34 de ani și ultima este realizată în atelierul lui Jean Bielig în 1887, la 

37 de ani. Imaginea din tinerețe, fruntea înaltă, coama leonină, expresia 

visătoare, cu o efeminată notă adolescentină, chiar ușor androgină, oferă 

dimensiunea vizionară a unui „erou al gândirii” cum numește Rodolphe 

Rapetti figurile emblematice pe care pictorii simboliști le înzestrează cu o 

aură estetică. În ultima fotografie, Eminescu este aproape de 

nerecunoscut, aerul de blazare, de oboseală, maladiv, o anumită severitate 

și evidenta îmbătrânire îi marchează expresia. Această fotografie nu va fi 

niciodată utilizată pentru a-l readuce în memoria posterității. 

La început, artiștii plastici s-au concentrat asupra măștii mortuare 

care înregistra ultima imagine a poetului, fapt comun în practica artistică 

occidentală. Rigor mortis instala în trăsăturile poetului expresia unei 

suferințe care impresiona opinia publică ca și destinul poetului care s-a 

stins într-un sanatoriu de alienați mintal. Însă, masca mortuară ridica o 

serie de probleme artiștilor plastici legate de oportunitatea reprezentării 

acestei imagini finale. 

În opinia istoricului de artă Ion Frunzetti, intervenţia târzie a 

medicului legist a contribuit la rigidizarea trăsăturilor într-o dezolantă, 

teribilă mască macabră a figurii poetului, mască care poartă amprenta 

suferinţei. În descrierea lui Ion Frunzetti, masca mortuară înregistrează 

naturalist decadenţa fiziologică, relieful crud al descompunerii care 
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modifică grotesc trăsăturile. Copii ale aceste figuri ultime a măștii 

mortuare au fost distribuite majorităţii sculptorilor în ideea de a se inspira 

din autenticitatea ei. „Masca asta luată prea târziu (gura întredeschisă şi 

ochii căzuţi arată că operaţia întârziase: se depăşiseră cele şase ore pentru 

ca alterările descompunerii să nu intervină) prezintă totuşi garanţia 

autenticităţii. Având-o la dispoziţie – şi copii ale ei se află la mai toţi 

sculptorii – nu-i mai este permis fanteziei să-i forjeze «de toutes pièces» 

un portret «ideal» poetului”. 

Se va întâmpla exact opusul a ceea ce considera criticul de artă, în 

modelarea imaginii eminesciene fantezia avea să câștige în detrimentul 

realismului și autenticității. Un exemplu elocvent îl oferă mărturia 

criticului și istoricului de artă lui N. Petrașcu contemplând această ultimă 

imagine „(…) privind fața lui Eminescu, mi se lămuri în gând esența 

tristei lui poezii”. Chipul eminescian invocă conținuturile operei, 

imaginea joacă deja rolul de intercesor, de instanță mediumică. Opera 

primește un chip, de fapt o mască. Iar această nu va rămâne masca 

mortuară. 

Deja opera lui Filip Marin care-l are ca subiect pe Mihai Eminescu 

ilustrează clivajul fondator care va marca aria reprezentării. Sculptorul 

realizează mulajul după chipul poetului pentru masca mortuară, pe care 

Ion Frunzetti o găseşte dezagreabilă, deoarece poartă amprenta nu a unei 

suferinţe spiritualizate, ci a uneia care deformează grotesc trăsăturile 

poetului până la rictusul macabru. Dualismul reprezentării este 

recuperabil prin tensiunea între naturalism şi simbolism, pe punctul de a 

fi angajate polemic. Această mască va fi în cele din urmă ignorată, în 

ciuda „autenticităţii” sale, înfăţişând dimensiunea dureroasă a condiţiei 

umane supuse exacţiunilor biologice. Masca mortuară oferă o altă faţă a 

medaliei, cea decadentă, în care se regăsește întreaga suferință a omului 

Mihai Eminescu. 

Există mai multe etape în construcția imaginii eminesciene în arta 

plastică, însă nu și o evoluție de lungă durată. Imaginea sa se fixează în 

scurt timp și exact ca în pictura icoanelor impune un canon iconografic. 

Imaginea lui Eminescu se eminescianizează și deopotrivă iradiază în afara 

ei, eminescianizând alte figuri. Ea devine spectrală, descărnată, angelică 

sau cu termenii lui Petre Popescu-Gogan, „hiper-eonică”. Ulterior, chipul 

lui Eminescu –, importanţa chipului în relaţie cu „închipuirea” în poezia 

poetului va cunoaşte o idealizare, va deveni „hiper-eonic”. 
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Într-o primă fază, artiștii plastici care valorifică imaginea poetului 

la scurt timp după moartea sa sunt impresionați de dimensiunea umană, 

socială a sfârșitului poetului într-un azil de nebuni, în condiții precare pe 

care prietenul său I. L. Caragiale le descrie Otiliei Michail-Oteteleșanu. 

Acești artiști surprind chipul vârstei lui Eminescu, într-o abordare 

naturalistă care lasă loc descripţiei lipsite de stilizări, fără a înregistra însă 

expresia calcinată de suferinţă a ultimei „fețe” eminesciene. În această 

etapă opera rămâne într-un plan secund. O expresie mai moderată a 

acestui autenticism dolorist constă în înregistrarea realistă a imaginii 

poetului în jurul vârstei de treizeci de ani. Astfel că, în 1890, sculptorul 

academist Ion Georgescu (1856-1898) nu ocolea în reprezentarea sa 

vârsta poetului. În 1891, la doi ani după dispariţia poetului, tot Ion 

Georgescu realizează şi medalionul-relief aşezat pe mormântul acestuia la 

cimitirul Bellu, într-o definiţie naturalistă şi nu metaforică aşa cum 

remarcă cu insatisfacţie criticul Ion Frunzetti, dar şi un bust în pură 

manieră academică, realizat după fotografia poetului făcută la 27 de ani – 

unde acesta poartă mustaţă! Acest bust relevă, în opinia lui Petru 

Comarnescu, „o expresie... meditativă şi duioasă”, cu toate acestea 

inadecvată cu statuarul pe care licitaţia simbolist-romantică a ipostazei 

genialoide, orfice a poetului o reclama.  

În schimb, Oscar Han este acuzat de a fi stilizat portretul acestuia 

întruchipat de masca luată de Filip Marin, a cărei interpretare reuşită se 

regăseşte reprodusă pe coperta cărţii lui G. Călinescu, ediţia Princeps. 

Sculptorul se inspirase din prima fotografie a poetului la 19 ani. Oscar 

Han se îndepărtează de expresia simbolistă, eliminând orice 

particularitate care deformează, orice ambiguitate care urâțește, orice 

detaliu biografist, sfârşind prin a cantona reprezentarea într-un spaţiu 

ideal, atemporal, neoplatonic, un spaţiu hiper-eonic. O astfel de 

reprezentare se deschide kitschului şi întrebuinţărilor lui ideologice, 

culminând cu eminescianizarea de un prost gust monumental a cuplului 

dictatorial, Nicolae şi Elena Ceauşescu, de către Sabin Bălaşa. De acest 

tip de idealizare cu o pronunţată notă de abstractizare uscată, 

convenţională se desolidarizează critic Petru Comarnescu. Critica pe care 

o face acestei statui Petru Comarnescu este valabilă pentru o întreagă 

producție de serie a unui Eminescu eminescianizat, stilizat: „(…) Oscar 

Han şi-a îngăduit o operaţie de stilizare care a generalizat excesiv 

trăsăturile, edulcorând efectul ansamblului şi abstractizând până la 
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inexpresivitate frumosul (prin particularizări realmente frumosul, nu prin 

tipic) cap al genialului poet”. Generalizare, stilizare, abstractizare, 

inexpresivitate sunt cuvintele-cheie care definesc construcția unui tipar, a 

unui loc comun al reprezentării.  

Pictorul Ștefan Luchian realizează o schiță după fotografia din 

1884, când poetul avea 34 de ani, a treia în ordine cronologică. 

Considerat nu doar cel mai mare poet al românilor, dar şi un gânditor 

genial, Luchian îi scria în 1890 lui Titu Maiorescu al cărui studiu din cea 

de-a patra ediţie a poeziilor lui Eminescu apărută în 1899 se pare că-l 

impresionase: „Făcând portretul lui Eminescu am căutat să-l reprezint aşa 

cum el adesea obişnuia să stea în odaia lui tăcută lângă masa de brad şi să 

cugete, să trăiască în lumea ce-o visa”. Toate aceste detalii descriptive din 

poezia Singurătate nu apar în desenul lui Luchian („Cu perdelele 

lăsate,/Șed la masa mea de brad,/Focul pâlpâie în sobă/ Iară eu pe 

gânduri cad”). El optează pentru un alt decupaj ca text însoţitor pentru 

portret. Desenul său este însoțit și de două versuri din poezia Din valurile 

vremii: „Zadarnic după umbra ta dulce le întind/Din valurile vremii nu 

pot să te coprind”. Relația cu literatura constituie una dintre trăsăturile 

simbolismului în pictură, iar pictorul trăia în acest climat postromantic al 

apariției sensibilității simboliste în 1880 cu revista „Literatorul” și grupul 

de poeți simboliști din jurul lui Alexandru Macedonski. Totodată, acest 

desen devine emblematic pentru că scoate la suprafață relația strânsă a 

reprezentării poetului în raport cu opera și nu cu biografia. Așa cum se 

poate vedea, Luchian îl pictează pe poet cu ochii închiși, expresie a unei 

puternice interiorizări, a intrării într-un regim nocturn, al visării, al 

regresiilor amniotice, al imaginarului. A dispărut orice detaliu legat de 

vestimentație, cravată, costum, jiletcă etc. Chipul poetului a devenit 

aburos, fapt care îi accentuează aerul meditativ. Poezia eminesciană 

constituie cadrul adecvat trasării coordonatelor simboliste ale 

reprezentării. Caracterul ei oniric-vizionar oferă premizele reflectării 

imaginii eminesciene sub semnul unei transcendenţe. Pictorul este 

interesat de o imagine generică, o imagine simbol, evocatoare a unei idei 

şi nu de realizarea unui „simplu portret”, aşa cum îi mărturiseşte lui Titu 

Maiorescu: „Departe de a face numai un simplu portret, mi-am dat toate 

silinţele pe cât cunoştinţele mele m-au ajutat să-l fac astfel încât oricine l-

ar vedea să-l recunoască că fiind un om care a trăit în sfera artelor”. 

Utilizarea pluralului devine semnificativă pentru că nu doar literatura este 
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invocată aici, ci şi celelalte arte, printre care şi pictura. În calitatea sa de 

geniu, personalitatea sa obţine acordurile ample ale celorlalte arte: se 

poate discuta despre caracterul pictural al peisajelor onirice eminesciene, 

despre muzica sferelor, despre arhitectonica unor peisaje abstruse sau a 

vastelor construcţii subterane, lăsând la o parte faptul că textul 

eminescian are uneori și o încărcătură dramatică, o formă de monolog 

dramatic. Referinţa la poezia eminesciană este directă, schița constituie o 

expresie a unei état d’âme simboliste. 

Filip Marin a fost cel care a deschis un nou orizont al reprezentării 

sub influența sculpturii lui Rodin. Sensibilitatea rodiniană a sculptorului îl 

orientează către reprezentarea unui figuri daimonice, precum în 

Luceafărul, unde figura poetului apare excizată la suprafaţa unui bloc 

compact, neregulat, de bronz. În jurul chipului, mască fulminantă, se 

disting contururile delicate ale unor reverberaţii în masa poliedrului ca şi 

cum sculptorul ar fi vrut să sugereze coagularea formală, ieşirea dificilă 

din indistinctul materiei, „din genuni”, „din ale haosului văi”, 

metamorfozele succesive ale Luceafărului în poemul omonim. Figura 

eminesciană care încearcă să se smulgă blocului inform suportă şi atracţia 

inversă către amorf, către increat. Relația cu acest poem va deveni una 

esențială pentru artiștii plastici, practic imaginarul plastic utilizează 

poemul ca pe o matrice. 

Ottilia Michail-Oteteleşanu a realizat o ilustrare în stil Art-

Nouveau a Luceafărului în ipostaza sa daimonic-angelică, fără niciun 

titlu şi datată 1910 cu menţiunea locului: Berlin. Tabloul îl înfăţişează 

plutind somnolent alături de iubita lui într-o mare de perle pe fondul de 

un albastru fluid al nemărginirii. Părul îndrăgostiţilor este auriu, marcă a 

contaminării simbolismului cu Secession-ul. Alături de părul auriu care 

pare să traseze o a doua ramă a tabloului, perlele accentuează caracterul 

decorativ, dar şi natura acvatică a reveriei. Corpurile celor două fiinţe par 

translucide, împrumutând culoarea neverosimilă a fundalului, culoare a 

visului care imprimă chipurilor starea de transă. Se poate decela totuşi o 

influenţă a lui Franz von Stück în ce priveşte modelajul wagnerian al 

acestor chipuri care au un aer de familie și cu Șerpi de apă al lui Klimt, 

iar ca temă cu Demonul rănit (1902) al lui Vrubel. 

Însă cel mai mult pentru reprezentarea figurii eminesciene a făcut 

sculptorul Dimitrie Paciurea, care face o obsesie pentru ridicarea unui 

monument Eminescu. Toate încercările lui au eșuat, alte proiecte au fost 
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aprobate în locul celor propuse de el. În 1909, Paciurea se prezintă pentru 

prima oară la un concurs pentru un monument public Eminescu, dar 

concursul este câştigat de Fr. Storck cu a abordare convenţională a 

subiectului. Paciurea crease un „lut” de mari dimensiuni cu numele de 

Monumentul lui Eminescu (3500 x 2500 x 2000 cm) care nu va fi 

niciodată turnat, şi pe care, dezamăgit, sculptorul îl distruge în 1913. 

Există și o a doua încercare și ea eșuată. Fotografia acestui 

monument a fost publicată şi în volumul pe care i-l dedică Oscar Han 

sculptorului în 1935. Capul Poetului apare aşezat pe o stâncă care-i 

serveşte de piedestal şi care incorporează câteva trupuri contorsionate. 

Acest cap, departe de a fi senin-apolinic aşa cum consideră Petre 

Popescu-Gogan, concentrează simbolic dramatismul creaţiei, a 

emergenţei propriei sale opere din neant. Sculptorul realizează o aparentă 

cezură între capul poetului a cărui privire se proiectează vizionar în zare 

şi blocul de piatră, stânca pe care sunt înlănţuite prometeic trupurile, 

corpul propriei sale creaţii. Sculptorul reia mitul lui Prometeu –, vehiculat 

în literatura şi iconologia romantică –, al geniului pedepsit pentru 

cutezanţa sa, însă îl deturnează simbolist. Corpurile înlănţuite, cărora 

Mircea Deac le atribuie o funcţie alegorică, stau sub semnul unui 

prizonierat dureros al materiei, sunt suferinde, asemeni corpurilor 

antrenate într-o spirală haotică din cele două picturi alegorice ale lui 

Klimt, Filozofia şi Medicina. Un corp de bărbat atrage luarea aminte prin 

poziţia adoptată care seamănă cu aceea a Gânditorului (1880-1882/1904) 

lui Rodin, însă nicio clipă acest corp nu reflectă liniştea, autocentrarea 

subiectului într-un efort cognitiv materializat la nivelul corporalităţii. 

Acest corp contorsionat sugerează, mai degrabă, rezistenţa pe care 

materia o opune modelării sale, temă care va deveni centrală pentru 

sculptura lui Paciurea. Există şi o viziune tragică asupra actului creaţiei, 

corpul operei, soclul-stâncă pe care tronează capul poetului, devine un 

corp de substitut menit să reflecte acest travaliu prometeic. 

Într-un interesant studiu, „Paciurea, le monument d’Eminescu et 

Rodin”, Ioana Vlasiu insistă asupra filiaţiei rodiniene a acestei sculpturi şi 

implicit asupra caracterului ei simbolist prin ruptură cu tradiţia academică 

şi conceptul de monument public în secolul XIX. Perioada de formare 

pariziană a lui Paciurea, 1894-1899, coincide cu travaliul artistic rodinian 

pentru edificarea celebrei sculpturi de atmosferă dantescă, Poarta 

Infernului, finalizată şi expusă abia în 1900, dar cunoscută prin 
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intermediul publicării desenelor preparatorii în 1897, dar şi a detaşării şi 

individualizării ca lucrări separate a unor părţi ale ansamblului, printre 

care şi acest Gânditorul intitulat iniţial Poetul. În opinia Ioanei Vlasiu, ar 

fi vorba de „un alt tip de conciliere cu Rodin” în afara unei influenţe 

directe pe baza unei „meditaţii constante asupra sculpturii celebrului său 

contemporan, precum şi a unei asimilări lente a principiilor sale 

structurale” Dezinteresul arătat dimensiunii documentare, istorice, cu 

privire la individualitatea fizionomică a poetului, cu alte cuvinte, ruperea 

contractului mimetic, deplasarea accentului către anturajul personajelor 

contopite în piedestal aşa cum o demonstrează seria desenelor preparative 

aflate în Cabinetul de Stampe al Muzeului Naţional de Artă şi la 

Biblioteca Academiei, dezechilibrarea proporţiilor – supradimensionat, 

capul lui Eminescu patronează întregul ansamblu –, toate aceste 

particularităţi conduc către edificarea unei estetici simboliste afine celei 

rodiniene, având ca verigă esenţială tema geniului caracterizat în primul 

şi în primul rând prin capacitatea sa cognitivă ridicată la nivelul unei 

viziuni. „Pentru Paciurea, în mod egal, atributul esenţial al poetului este 

gândirea” –, facultate ilustrată de Gânditorul lui Rodin pe care Ioana 

Vlasiu îl recunoaşte ca model ce a servit figurii centrale din partea 

inferioară a sculpturii lui Paciurea. „Modelul acestei figuri nu poate fi 

decât Gânditorul lui Rodin, nu numai din cauza asemănărilor exterioare – 

amplificarea analoagă a unei musculaturi herculeene – ci mai degrabă pe 

planul semnificaţiei”. Gândirea, meditaţia, reveria constituie forme de 

sublimare ale materiei în perfectă concordanţă cu estetica simbolistă, cum 

observă Ioana Vlasiu, temă vizibilă ulterior şi în ciclul Himerelor.  

Trebuie remarcată totuşi diferenţa între sfinxul paciurian în 

consonanţă cu Zeul războiului, sculpturi între care se stabileşte un spaţiu 

de rezonanţă, şi monumentul Eminescu, unde figura eminesciană nu mai 

respectă datele realităţii, ci se reflectă în dinamica expresivă a 

personajelor captive în blocul care serveşte drept piedestal. În primul caz, 

figura eminesciană se detaşa prin forţa gândirii ca simbol al cunoaşterii, 

Sfinxul, dar şi ca geniu apoteozat malefic, Zeul Războiului. Pe filiera 

comentariului dantesc rodinian, geniul apare în dimensiunea sa damnată 

către care deschide Poarta Infernului. Figurile din piedestal menite să 

reflecte travaliul creator, îl apropie la limită de exacţiunile damnaţilor, 

geniul singur este capabil să se situeze deasupra acestui nod inform într-o 

seninătate sceptic-detaşată pe care o evocă versurile finale ale poemului 
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Luceafărul învestite ulterior cu valoare testamentară: „Ci eu în lumea 

mea mă simt/Nemuritor şi rece”. Pe această posibilă filieră interpretativă 

se insinuează şi o notă decadentă, pe de o parte ca estetizare-sublimare a 

unei existenţe torturante, pe de altă parte, prin contrastul între viziunea 

infernală, joasă, a unei umanităţi covârşite precum cea care apare în cele 

două picturi alegorice ale lui Klimt, Filozofia şi Medicina şi detaşarea 

superioară a geniului care păstrează indicibilul celor două figuri spectrale 

Das Wissen şi Hygeia fără a oferi câtuşi de puţin o rezolvare cathartică a 

tragediei umane. Geniul se află într-o insolitare nietzscheană deasupra a 

tot ceea ce este omenesc, natura sa ne tulbură pentru că ea este 

incomunicabilă, misterioasă, „rece”.  

De remarcat faptul că două dintre cele trei figuri din piedestal, cele 

masculine, îşi ascund chipul. Ele nu au nimic din detaşarea, echilibrul, 

compactul figurii rodiniene a Gânditorului, iar cea de-a treia, probabil o 

figură feminină, schiţează un gest defensiv. Toate aceste personaje sunt 

contorsionate, strivite de o presiune enormă, absorbite în propriul lor 

chin, iar seriile de desene preparatorii scot şi mai mult în evidenţă acest 

aspect. Paciurea concepe un Eminescu ieşit din zona puterilor infernale, a 

„plutonicului” (Ion Negoiţescu), un geniu damnat, bântuit de himere, în 

corpul căruia se zbat înlănţuite trupurile damnaţilor eterni, pe care criticul 

îi aseamănă lui Ugolino din Divina Commedia, sortit unei cumplite 

pedepse. 

Pe de altă parte, referinţa la Rodin ca şi la Michelangelo ne 

plasează în aceeaşi dualitate fondatoare, între cei doi poli ai sculpturii 

unul ţinând de Renaştere, celălalt de modernitate cu o rezultantă 

simbolisto-decadentă. Dând curs fanteziei, ce-i drept una la confiniile cu 

delirul şi coşmarul, proiectul lui Paciurea pentru un monument Eminescu 

ilustrează caracterul excesiv al figurii geniului, temă circumscrisă esteticii 

simboliste şi decadente. Măştii mortuare a poetului îi corespunde aici 

chipul litificant al Meduzei, dinamica podoabei capilare a monstrului 

recuperează aluziv ceva din agitaţia figurilor rodiniene imolate în masa 

sumbră a Porţilor Infernului. Himerele lui Paciurea afişează adesea un 

chip uman abia conturat, în timp ce corporalitatea lor nu s-a desprins de 

stadiul bestial, material sau nici nu s-a reîntregit ca formă. Visul este 

materia volatilă a poeziei, himerele poetului o construiesc, mintea sa se 

ridică deasupra acestei tensiuni dureroase, de expresie aproape fizică, 

pentru a recupera demnitatea celui care se află deasupra tuturor bucuriilor 
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şi suferinţelor omeneşti, Hyperion, „nemuritor şi rece”. Expresia onirică a 

poeziei eminesciene nu îşi găseşte niciunde mai fidel expresia decât la 

Paciurea. „Paciurea, ca şi Eminescu, declarat sub influenţa acestuia, a 

văzut viaţa ca vis”. De asemenea, un bronz al lui Paciurea, intitulat 

„Masca geniului”, relevă ponderea pe care o conferă sensibilitatea 

simbolistă abordării temei geniului. Fruntea acestuia apare deformată spre 

monstruos, exagerarea circumscrisă expresionist are în vedere 

reprezentarea capacităţii cognitiv-vizionare a geniului. Sculptorul alege să 

ilustreze printr-o licenţă anatomică faptul că gândirea poetului ca geniu 

iese din sfera performanţelor obişnuite. Părul ia aspectul flamboiant al 

romanticilor, aşa cum se poate vedea în machetele pentru Monumentul 

Eminescu. În alt crochiu pentru un proiect de monument, Poetul aflat pe 

soclul său apare asaltat de himere, expresie a acestui univers halucinator, 

„universul chimeric”, patronat de prezenţa aproape supranaturală a 

geniului. În aceste abordări simboliste ale geniului eminescian, istorismul, 

anecdoticul sunt puse între paranteze, gânditorul-poet devine expresia 

propriilor sale viziuni care-l asaltează. 

În concluzie, imaginea eminesciană cunoaște un proces de 

sacralizare în cadrul configurării unui mit național și care impune o 

gesticulație liturgică, rituală. Orice gest critic riscă astfel analogia cu un 

act de profanare. Imaginea eminesciană este astfel fixată în imaginarul 

colectiv cu forța de iradiere a numinosului rezident în orice icoană. Cu 

toate acestea singura soluție de a reîncărca opera eminesciană cu forța sa 

estetică și ideatică reală traversează acest gest al „profanării” critice. 
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DANA RALUCA SCHIPOR 

Master II, Iaşi 

Gest și armonie. Reprezentări ale corporalului în creația 

eminesciană 

Mai degrabă semn al tranzitoriului pentru începuturile gândirii 

umane, corpul ajunge  curând obiect de puternică semnificare, odată ce el 

este văzut ca sediu al individualității și este permutat din planul 

inteligibilului, pe cel al sensibilului. Gândit în paralel cu ideea de 

reprezentare, corporalul, prin calitatea sa principală de obiect, va fi 

perceput de acum înainte ca o reușită a gândirii umane de a vizualiza și 

totodată, de a apropia cunoașterii, abstractul necunoscut. 

Înainte de toate, actualizarea conceptuală devine una fundamental 

necesar dacă avem în vedere faptul că problematica aceasta a 

corporalului, în sens larg, își are istoria sa, nu doar cu origini îndepărtate, 

dar care a dovedit întotdeauna a păstra un fond eminamente enigmatic. O 

întreagă tradiție dualistă a vorbit despre această relație trup-suflet, 

exterior-interior, ca despre o realitate până la urmă incontestabilă, 

imposibil de eliberat de sub autoritatea necruțătoare a constructului 

lingvistic ,,eu am un corp”. Cu toate că istoria filozofică dualistă stă sub 

semnul discutabilului încă din timpurile filozofiei aristotelice, în care, 

pentru prima oară trupul muritor nu mai apare ca separat de sufletul 

nemuritor ca la Platon, ci el este cel care dă ființă corpului, păstrarea 

discursului în termenii ideologei dialectice (indiferent de concepție, fie ea 

materialistă ori idealistă) a făcut aproape imposibilă renunțarea totală la 

viziunea perceperii ființei umane ca aparținând de două realități diferite 

una de cealaltă. Încercările de a surprinde în limbaj tot mai puternica 

certitudine a structurii monolitice suflet-trup, se desprind în sens larg, 

chiar prin prisma preocupărilor marilor filozofi ai secolelor al XIX-lea și 

al XX-lea, care au vorbit în mod deosebit fie de ,,înțelepciune corporală” 

(Nietzsche), „elan vital” (Bergson), ,,dubla experiență a corpului propriu” 

(Husserl) ori ,,corp libidinal” (Freud). Mai explicit, o destul de recentă 

tradiție fenomenologică și existențialistă nu doar că a întărit ideea 

percepției corpului ca loc al subiectivității și ca expresie a interiorității, ci 

l-au pus în legătură cu ideea de libertate (în sensul pe care Flusser îl 



DANA RALUCA SCHIPOR 

24 

propune, acela de libertate de interpretare) și cu faptul-de-a-fi-în-lume. 

Pentru existențialiști, ,,a exista” și ,,a fi liber” devin sinonime cu ,,a 

semnifica”. Ei nu doar că rezolvă temporar problematica trup-suflet, prin 

ceea ce Merleau-Ponty desemnează prin conceptul său de ,,corp interior”, 

dar ei fac din corp, prin tot ceea ce desemnează el, o structură purtătoare 

de sens și semnificativă doar în actualizarea lui vie. Iată cum, prin 

potențialitatea sa intrinsecă, corpul devine, în cele din urmă, așa cum am 

spus, purtător de sensuri, deci, în chipul cel mai adânc posibil, ,,o 

strădanie de a nega absurditatea vieții și a morții prin acorduri cu celălalt” 

(Flusser, 2015: 218).  

În această direcție interpretativă complexă a corporalului, se naște 

și conflictul imagine-reprezentare, traductibil în termenii pereche efemer-

peren, impresie-certitudine, căci dacă imaginile despre corp sunt 

trecătoare și spontane, reprezentările acestuia fixează ,,percepțiile fugare 

în canoane estetice atemporale” (Mihalache, 2014: 42). Astfel, propunem 

pentru creația eminesciană, cu interes deosebit pentru poezia sa de 

dragoste, o hermeneutică atentă a câtorva reprezentări corporale ocurente, 

care prin conținutul lor de semnificare devin articulații fundamentale ale 

construcției imaginarului eminescian în ansamblul său. 

Pornind de la faptul că romantismul, în sens larg, vede în 

sentiment un prim instrument de cunoaștere de tip imaginativ-intuitiv, s-a 

vorbit despre ,,ipostaza de esteți ai vieții sentimentale” a romanticilor, 

prin prisma faptului că ,,adoptă față de viața sentimentală o atitudine 

estetică în care valorificarea ei practică nu mai joacă nici un rol” (Vianu, 

1974: 80). Printre exegeții, care de altfel au și deschis calea 

modernismului critic în eminescologie, Tudor Vianu, în eseul său din 

1930, vorbea despre poet ca despre ,,un psiholog al unor stări sufletești” 

(Vianu, 1974: 82), de altfel, fără nici un interes pentru realitățile descrise. 

În marginea celor trei ipostaze majore ale poeziei erotice eminesciene pe 

care criticul le stabilește în articolul său, a aspirației erotice, a nostalgiei 

și mai ales a pierderii ,,îndulcită în prezentul imaginației” (Vianu, 1974: 

83), întreaga tradiție critică a vorbit de erotica eminesciană ca de un 

construct imaginar mai cu seamă realizat în absența femeii, și doar în mod 

excepțional ca de o celebrare a prezenței propriu-zise. În intimitatea 

acestui imaginar al absenței, i-realizarea imaginii vine ca o condiție 

pentru proiectarea femeii în ipostaza sa angelică, de icoană/tablou ori 

statuie: ,,Și ca un înger printre oameni/În calea vieții mele ieși./…/Din 
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încrețirea lungii rochii/Răsai ca marmura în loc/…/Și-o să răsai ca o 

icoană/A pururi verginei Marii,/Pe fruntea ta purtând coroană…” (Atât 

de fragedă…). Transformând imaginile corpului în reprezentări, poetul 

supune corporalul feminin unui proces de obiectivare, în măsura în care el 

ajunge a fi perceput, în cele din urmă, ca operă de artă. Metafora 

„corpului ca obiect de artă” (fie el tablou/icoană, statuie) vine astăzi în 

atenția noastră prin intermediul studiului filozofului francez Henri-Pierre 

Jeudy, care, interesat de fenomenul atribuirii calităților de ordin estetic 

imaginilor corporalului, vorbește despre labilitatea acestora din urmă, 

atemporale și incontrolabile, și intenția estetizării lor în virtutea unei 

posibile reprezentări a transcendenței, ,,cu o referință implicită la 

imaginea unică, suverană, atemporală a corpului în toată frumusețea sa” 

(Jeudy, 1998: 18). În ordinea acestei distincții esențiale imagine-

reprezentare, se impun a fi înțelese aceste ipostaze ale corporalului 

feminin în lirica eminesciană, nu ca o falsificare voită printr-un soi de 

idealism orb a imaginii iubitei, ci ca un armistițiu, ca un compromis, cu 

realul însuși, în măsura în care corpul estetic, marchează aici un stadiu 

superior de reprezentare, o desăvârșire ideală a Frumuseții. Iată cum, într-

un studiu intitulat Contribuții la istoria ideii de patrimoniu, cercetătorul 

Andi Mihalache constata, într-o secțiune dedicată monumentelor publice, 

că „estetismul nu e aici totuna cu a măslui.”, pentru că „estetizarea 

presupune, mai curând, să privim lumea prin lentila unor modele care 

organizează realitatea după un anume regim de coerență” (Mihalache, 

2014: 34). În acest sens, preferința lui Eminescu pentru statuia antică, 

Venus, din Venere și Madonă, ori pentru prezențele adesea mitologice 

(zeița vânătorii în Diana) trebuie înțelese în acord cu teoria evoluției de 

sorginte neoplatoniciană a romanticilor, în sens larg: lumea, văzută ca 

ecou a unor începuturi mitice își stabilește repere în funcție de tipare 

existențiale atemporale. Astfel, statuia, ca ipostază a corporalului feminin, 

în poezia erotică eminesciană, nu semnifică neapărat istoric ori biografic, 

ci apare ca un loc al memoriei care conservă calități general-umane, 

semnificative existenței universale. Precizarea cercetătorului din studiul 

mai sus menționat devine semnificativă: „Corpul este un rest, abia statuia, 

care îi preia trăsăturile și le transfigurează, fiind echivalentul material al 

amintirii perpetue, o «corecție» a naturii noastre trecătoare. […] nu corpul 

în sine ne preocupă, mult mai importante fiind noțiunile pe care le putem 

prezenta prin intermediul lui…” (Mihalache, 2014: 40). Și în chip firesc, 



DANA RALUCA SCHIPOR 

26 

la Eminescu, acestea se vor înscrie în seria valorilor absolute: armonie, 

continuitate, proporție, echilibru, unitate. 

Reprezentarea aceasta statuară a corporalului este suplimentată de 

ansamblul gestual, radical redus până aproape de cvasiimoblitate, și 

înfăptuit într-o dinamică mai degrabă a plutirii ori a zborului („abia atingi 

covorul moale”, „plutești”, „răsai” etc.), căci planul realizării se situează 

între vis și iluzie, într-un cadrul al somnolenței ce dă „impresia de 

hipnotică alunecare prin spații” (Em. Petrescu, 2011: 154). Reprezentarea 

corpului printr-o economie extremă a mișcărilor este legată, în primul 

rând, de o receptare estetică mai puternică decât a celui în mișcare, cu atât 

mai mult cu cât corpul în repaus presupune o distanțare a celui care 

privește, astfel încât, „felul său de a se oferi privirii suspendă dorința de 

posedare exacerbând-o prin vedere” (Jeudy, 1998: 69). Iată cum, într-un 

cadrul al suspendării mobilității, în poezia Sarmis, instanța lirică este 

invitată la rându-i, să se plaseze într-o poziție imobilă, a contemplației 

„vinovate”: „Pluteai ca o ușoară crăiasă din povești/…/Și cum mergeai 

armonic, și lin îți era pasul,/Rămas în nemișcare m-a fost cuprins 

extazul/Am stat pe loc, cu ochii doar te urmam mereu”. Într-un înțeles 

mult mai larg, însăși ideea mobilității, a mișcării capătă sensuri peiorative 

raportată fiind la ideea de corp. Chiar cultura creștină a Evului Mediu 

face distincția motus (=mișcare, mobilitate), de gestus, cel dintâi fiind 

invariabil legat de pământesc, de tranzitoriu, de instabil, în timp ce gestul 

întrerupt ori însăși imobilitatea sunt considerate „semne ale perfecțiunii și 

suveranității” (Schmitt, 1998: 38). O astfel de distincție, mai explicit, are 

loc la nivel semantic în puținele feerii eminesciene (spre exemplu, 

Miradoniz), unde gestul nu este dus niciodată până la capătă, el nu devine 

niciodată acțiune pentru a nu interveni în perfecțiunea naturală instituită.  

Totuși, într-o manieră distinctă trebuie înțelese lucruri raportându-

ne la mișcările ce înfăptuiesc dansul, căci în Ondina, spre exemplu, 

„danțândele ființe albe” care pregătesc apariția „reginei albelor nopții” 

sunt, paradoxal, tot o imagine menită să adâncească strategiile derealizării 

prin chiar dinamica gestuală. În fond, nesupunându-se unei codificări, 

dată fiind libertatea de expresie în dans, acesta se supune efemerului în 

măsura în care el devine limbaj al prezentului. Ca expresie a 

dionisiacului, dansul, ca și muzica, este legat indisolubil la Nietzsche de 

conștiința tragică. Abolind corporalul încadrabil în vreo categorie 

estetică, dansul „leagă corpul cu lumea posibilităților în expresia unică a 
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«lipsei de a fi»” (Jeudy, 1998: 77), altfel spus, corpul se deschide către 

lumea halucinațiilor: „Cum danță la umbre ușoare/Cum danță ușor/Dulci 

vise de-amor,/Palatul părea în magie/Aurie” (Ondina). 

Cenzurarea gestuală despre care am menționat, va muta accentul, 

totodată, de pe corporal pe vizual, de pe experiența fizică, pe cea 

imaginară, fantasmatică. Privirea, înțeleasă în sensul de deschidere 

corporală, este cea care facilitează transferul imaginilor în spirit, astfel 

încât, se explică de ce ipostaza de voyeur pe care critica literară a tot 

atribuit-o subiectului liric eminescian, prin acea privire furișă despre care 

vorbește Ioan Petru Culianu în eseul Fantasmele erosului la Eminescu, ar 

fi nu atât o practică obsedantă și chinuitoare (ca în Iubind în taină), cât 

mai degrabă un mod de sublimare și de investitură magică a obiectului. 

De aceea este recurentă în opera eminesciană imaginea corpului feminin 

izolat, accesibil doar cu privirea, ca în Ondina, În căutarea Șeherezadei, 

Călin (file din poveste), Scrisoarea IV, Luceafărul etc. Cu toate că în 

nuvela Sărmanul Dionis, spre exemplu, vorbim despre o concretizare 

pozitivă, în plan real, a efectelor privirii, de cele mai multe ori, în lirica 

eminesciană, femininul rămâne la ipostaza sa de obiect contemplat. 

Faptele privite din perspectiva aceasta, au fost asociate nu o dată cu 

fenomenul desexualizării, în măsura în care admirația devine „mijlocul 

moral și estetic de a sublima dorința” (Jeudy, 1998: 26). Corpul aproape 

sacralizat rămâne intangibil, se constituie din nou în obiect de artă, 

instituind concepția veche a inaccesibilității Frumuseții, ca valoarea 

absolută.  

Interesantă este de analizat și cealaltă nuanță a metaforei „privirii 

furișe”, căci ea nu exclude, după cum am punctat deja, manifestări și din 

partea „obiectului” contemplat. În imaginarul eseistului, a privi înseamnă 

în mod automat și a fi văzut, iar conștiința faptului de a fi văzut produce, 

trecerea de la significatio pasiva la activa. Fenomenul inversării rolurilor 

în erotica eminesciană, unde femeia capătă atribute provocatoare, ea fiind 

cea care preia inițiativa erotică, stă înscris sub semnul androginității și a 

ceea ce a fost numit, într-un studiu mai amplu dedicat decadentismului, 

„demonul decadent fin-de-siècle: la femme fatale” (Mitchievici, 2011: 

197). Metamorfozele acestea în planul sexualității se înscriu în domeniul 

maleficului, iar acest lucru este lesne observat în felul în care corporalul 

feminin se metamorfozează din întruchipare sacră, în construct 

eminamente artificial, „păpușă”/„marionetă” (Scrisoarea IV), ori „mască 
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de ceară” (Femeia?...măr de ceartă). Scepticul creator al acestei perioade 

pune sub semnul întrebării crezul Frumuseții ca oglindă a perfecțiunii 

universale, și trece totul în categoriile cosmetizării și ale modelor („Nu 

uita că doamna are minte scurtă, haine lungi./Te îmbeţi de feeria unui 

mîndru vis de vară,/Care-n tine se petrece...Ia întreab-o, bunăoară–/O 

să-ţi spuie de panglice, de volane şi de mode” - Scrisoarea IV).  

Gesturile predeterminate, într-o retorică a seducției instinctuale, 

devin stereotip, se lasă pradă dezordinii, vanității, instituindu-se mai 

degrabă în sfera a ceea ce Evul Mediu numea în sens degradat 

gesticulatio-gesticulare, adică acțiune în „lipsă de rațiune”, cum 

formulează Jean-Claude Schmitt în lucrarea sa ce vizează însăși rațiunea 

gesturilor (Schmitt, 1998: 39): „Cu masca ei de ceară, cu mintea ei 

deșartă,/Cu-nfricoșate patimi în fire de copilă,/Cu fapta fără noimă, când 

crudă, când cu milă” (Femeia?...măr de ceartă). În consecință, corpul 

feminin, în ipostaza aceasta degradată, de ,,corp burlesc”, cum îl numește 

Jeudy în studiul său, nu mai exercită „nicio transgresiune, pare a se 

bucura dimpotrivă de spectacolul infinitei înlănțuiri de determinisme” 

(Jeudy, 1998: 132). Pe măsură ce instanța feminină este apropiată 

concretului, se subiectivează și devine accesibilă, ea pierde din calitățile 

sale de „obiect de artă”: „Dar azi vălul cade, crudo! dismețit din visuri 

sece,/Fruntea mea este trezită…” (Venere și madonă). Refuzul de a mai 

fi gândită de către instanța lirică, determină, în consecință, recăpătarea 

corpului lumesc trecător, ce stă sub semnul mulțimii de imagini și care, 

nu mai suportă în nici un fel procesul acesta al sublimării. 

Rezumând cele spuse, strâns legată fiind de creativitate, 

experiența corporalului circumscrisă poeziei erotice vizate, nu doar că 

iese din spera imagisticii gratuite și a confesiunii facile, dar ea pătrunde în 

articulații cele mai intime ale imaginarului poetic eminescian în 

ansamblul său. Susținută la nivel conceptual și filozofic, corporalitatea 

devine din imagine, reprezentare cu atât mai mult cu cât ea se înființează 

în imediatul unei lumi inteligibile în sens eminamente platonician. Gestul, 

chipul, corpul din care irump categoriile frumuseții absolute traversează 

imediatul ajungând până la însăși esența realității. Și pe măsură ce ele 

devin semnalmente ale arhetipului, la un alt nivel, acestea exprimă la 

modul cel mai viabil felul subiectului de a fi în lume, căci nu corporalul 

în obiectivitatea sa prezintă interes, ci imaginile pe care acesta le 

proiectează estetic în exterior. Filtrată prin sensibilitatea tipic romantică, 
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reprezentarea corporalului nu devine altceva decât o altă formă de 

investigare interioară și un alt pretext avizat de descoperire și 

autodescoperire. 
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Abstract 

The ―body‖ theme is undoubtedly old and it is born from the 

philosophical and continuous conflict between body and soul, inward and 

outward, transient and everlasting. Concerning the feminine body, an 

analysis of its representation in Eminescu’s work can be essential to 

understand the way that the poetic imagery works as a whole. Especially 

in erotica, the metaphor of feminine body as an ,,art object‖ (represented 

in a static way, as a statue or a painting) is fulfilled by the male image of 

―voyeur‖, while the gesture entirety between the two (discreet, mostly 

unfinished) places everything in a world that can be described through its 

harmonic quality in accordance with the classical model. 

 

Key-words: body, soul, representation, gesture, harmony 

 

 



 

RAUL SĂRAN 

Anul II, Timişoara 

Armoniile nebuniei 

Vastitatea conceptuală a universului poetic eminescian a 

determinat, de-a lungul vremii, o abordare hermeneutică de tip antinomic, 

configurată pe fondul unor semnificative paradoxuri care stau la baza 

întemeierii acestuia. Mizând pe un echilibru aparent situat la confluența 

dintre puncte de extremă opoziție, lirica lui Eminescu a fost receptată 

drept un perpetuu flux al unei dualități de tip coincidentia oppositorum, 

menit să reunească paradigma contrariilor aparente cu aceea a unei 

dimensiuni concrete, al cărei angrenaj se interpune în raport cu o realitate 

iluzorie și, în același timp, ușor desacralizată. Tocmai din acest motiv, 

ceea ce poate părea o antiteză creatoare de confuzii, precum sintagma din 

titlul acestei lucrări poate fi percepută, determină în schimb o certitudine 

indubitabil viabilă, întrucât vorbim aici despre un echilibru dinamic ce 

izbutește să surprindă însăși esența fenomenului de sorginte romantică 

prezent în creația eminesciană. De altfel, este bine cunoscută această 

dimensiune a tragicului, a efervescenței agonice, a disoluției cu nuanțe 

paroxistice din opera „romanticului întârziat”, care asigură toate aceste 

raporturi menționate anterior. În acest sens, lucrarea de față își propune să 

analizeze câteva dintre dimensiunile, perspectivele și formele de 

manifestare ale nebuniei în poezia eminesciană, încercând astfel să 

determine tocmai felul în care acest fenomen poate fi perceput drept unul 

al armoniei, creator al echilibrului dinamic precizat adineauri și care 

asigură, de fapt, un echilibru al antinomiilor, configurându-se astfel drept 

atât un element al disoluției, cât și, totodată, unul al desăvârșirii, al 

izbăvirii. 

Pentru a putea iniția demersul nostru, este necesar să expunem o 

perspectivă de abordare a conceptului de nebunie. Roland Jaccard, de 

pildă, definește nebunia drept un ritual de natură tragică: „se poate afirma 

despre nebunie că este un ritual al răzvrătirii, precizînd însă că este un 

ritual eșuat. Psihoticul nu este niciodată un revoluționar; este un revoltat 

care nu ajunge să-și exprime revolta. Exteriorizarea răzvrătirii sale sub 

înfățișarea unei psihodrame îl scutește de a o înfăptui [...] Dacă există un 
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adevăr al nebuniei, el nu poate fi decât tragic” (Jaccard, 1994: 10-15). De 

asemenea, aceasta este percepută drept o „ruptură” de realitate, primind 

valențe subiective: „nebunul va ieși din lume pentru a se închide în sine, 

în interiorul său, construindu-și în felul acesta o realitate factuală 

interioară [...]. Înțelesul nebuniei ca, de altfel, și cel al normalității, își are 

cheia în «natura» ființei morale. Aceasta trebuie înțeleasă ca reprezentând 

potențialitatea cu o «dublă orientare» axiologică atât în sens pozitiv, cât și 

în sens negativ” (Enăchescu, 2008: 19-41). În Mortua est!, de pildă, 

regăsim această dimensiune a exteriorizării, a răzvrătirii, în care tragismul 

nebuniei se construiește pe fondul unei negări a sinelui și a întregii 

existențe, precum și al unui scepticism demoralizant: „A fi? Nebunie și 

tristă și goală;/Urechea te minte și ochiul te-nșală;//[...] Și nu știu 

gândirea-mi în ce să o stâng/Să râd ca nebunii? Să-i blestem? Să-i 

plâng?” (Eminescu I, 1995: 106). Aici, D. Caracostea remarcă elementele 

dublei orientări despre care vorbeam anterior, văzute drept „cele două 

planuri de rezonanță ale liricii lui: în haosul prefacerilor absurde și mai 

presus de noi, conștiința umană alipită valorilor dezmințite de viață și 

însetată de luciditate” (Caracostea, 1980: 211-212). Ideea se reia și în 

Scrisoarea V, unde nebunia se configurează ca un elogiu al disperării, 

dubla orientare de mai sus venind ca o căutare a propriei ființe: „C-acel 

demon plînge, rîde, neputînd s-auză plînsu-și,/Că o vrea… spre-a se-

nțelege în sfîrșit pe sine însuși [...] S-ar pricepe pe el însuși acel demon… 

s-ar renaște,/Mistuit de focul propriu, el atunci s-ar recunoaște” 

(Eminescu III, 1995: 56). 

O altă dimensiune semnificativă a armoniilor nebuniei se 

configurează prin intermediul unei muzicalități a disperării. Aici se 

remarcă apariția nebuniei pe un pregnant fond de natură muzicală, în care 

sunetele contribuie la conturarea unei noi dimensiuni lirice, care poate fi 

regăsită, de asemenea, în paradigma nebuniei. Rosa Del Conte atrage 

atenția asupra unei dimensiuni metafizice a muzicii în lirica eminesciană: 

„Eminescu exprima credința – îndărătul căreia se simte influența 

neoplatonismului schopenhaurian – că muzica reprezintă un element 

metafizic al universului, constitutiv pentru esența lui” (Del Conte, 1990: 

248-249). De asemenea, Dan C. Mihăilescu vorbește despre un auz 

interior, „cel care, așadar, permite aducerea aminte, veghea și puritatea 

meditației eului” (Mihăilescu, 1982: 31), referindu-se la sunet drept 

„prezența vieții, turnare în sine a spiritului și capacitate exorcizantă a 
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firii” (Ibidem: 36). Reprezentări ale acestei muzicalități a disperării le 

regăsim în Odin și Poetul, de pildă. Aici, armoniile haosului se 

configurează sub forma motivului cântului, des invocat în lirica 

eminesciană pentru a contura un fundal sonor care să sugereze meditația, 

reveria, precum și planul cosmic, metafizic. Durerea, filtrată prin cadrul 

naturii și susținută fiind de motivul izvorului ca element al reveriei, al 

evadării din lumea concretă, capătă proporții cosmice. Nebunia devine 

acceptată și asimilată, asigurând echilibrul: „Au nu știu ei cu toții/Că dacă 

vor seca a mea durere/Cu mângâieri  atuncea și izvorul/De cânturi va 

seca... Nebuni! vă iert.” (Eminescu I, 1995: 143).  

Un alt motiv prin care se invocă această reverie cu nuanțe 

metafizice este vraja. În poezia Printre stânci de piatră seacă, aceasta 

acționează ca un agent complementar cântului, acaparând întregul peisaj. 

Cadrul natural acționează astfel sub auspiciile unui soi de blestem al 

acestei „dadne nebune”, care portretizează dimensiunile unui delir 

meditativ. Cântul funcționează mai degrabă ca element al auzului interior, 

conferind o plăsmuire a viziunii subiective și relativizând-o la scara 

întregului peisaj: „Fuge, trece, fuge, zboară,/ Buza-i tremură spumând,/ 

Ochii-i joacă schinteind,/Sub nebuna ei cântare/Lumea doarme în 

descânt. [...] Trece ca și visul greu/Sună-n noaptea descântată/Cântul 

trist din ceasul rău.” (Ibidem: 64). Același element se remarcă și în 

poezia Ondina, în care cântul, redat prin mandolină, dublat de motivul 

amorului, pune bazele reveriei manifestate prin intermediul nebuniei: „S-

aude vibrând mandolină,/Ș-un eco ușor,/ Setos de amor,/ Se-neacă-ntr-a 

mandolei strune/ Nebune” (Ibidem: 27). 

Tot în cadrul muzicalității disperării se remarcă o categorie 

particulară, care conferă noi valenţe armoniilor nebuniei. Este vorba aici 

despre imaginea iubitei-arhetip. Foarte frecvent întâlnită în creațiile 

eminesciene, aceasta funcționează, de asemenea, și ca un element 

definitoriu al instanțelor nebuniei întâlnite în cadrul poeziei lui Eminescu. 

Despre această proiecție a femeii ideale vorbește și Ioana Em. Petrescu, 

aceasta afirmând că „frumusețea femeii e celebrată, din nou, ca o măreție 

a divinei armonii a lumii [...] Muză și solie cerească, ea poartă menirea de 

a realiza și de a întregi în lume planul divin al universului armonios [...] 

Iubită, muză și, adeseori, artistă ea însăși, femeia e una dintre vocile prin 

care se vestește armonia divină a universului” (Petrescu, 1994: 30-31). Cu 

toate acestea însă, armonia divină, considerăm noi, nu e accesibilă fără o 
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incursiune într-un plan inițial determinat de categoria nebuniei. Aici, 

nebunia se manifestă drept o condiție obligatorie pentru accederea spre 

absolut. De pildă, în Floare albastră, conștientizarea condiției universale 

nu este posibilă fără dimensiunea agonică. Disperarea devine o necesitate, 

iar ființa iubită acționează aici ca un „adjuvant” liric, având rolul de a 

secunda și de a accentua paroxismul cathartic al trăirii: „Înc-o gură și 

dispare.../Ca un stâlp eu stam în lună!/Ce frumoasă, ce nebună/E 

albastra-mi, dulce floare!/Și te-ai dus, dulce minune,/Ș-a murit iubirea 

noastră -/ Floare-albastră! floare-albastră!.../Totuși... este trist în lume!” 

(Eminescu I, 1995: 222). 

O altă exemplificare a acestei categorii se regăsește în poemul 

Amorul unei marmure: „Iubesc precum iubeşte pe-o albă vijelie/Un 

ocean de foc./Din ochi de-ar soarbe geniu slăbita mea privire,/De-ar 

tremura la sânu-mi gingaşul tău mijloc,/Ai pune pe-a mea frunte în vise 

de mărire/Un diadem de foc.” (Ibidem: 40-41). Ideea se reia și în Ondina, 

menționată anterior. De această dată însă, este de remarcat faptul că 

iubita-arhetip vine ca reprezentare a confesării eului, devenind un martor 

direct la manifestarea nebuniei, surprinsă aici mai degrabă ca un 

sentiment decât ca o stare propriu-zisă. În acest caz, în preajma acesteia, 

nebunia devine, aproape în mod paradoxal, o expresie a vitalității, o 

validare a existenței și, nu în ultimul rând, o marcă a speranței: „Dar eu 

nu-s, copilă, decât un amor/Ce arde-n o inimă jună,/Un glas de pe buze 

aprinse de dor,/O minte pustie, nebună/Și dulce descânt/Pe coarde de-

argint,/Când palida mea nebunie/Învie.” (Ibidem). 

Ultima, însă nu cea din urmă parte a demersului nostru de ilustrare 

a dimensiunilor nebuniei în lirica eminesciană are în vedere probabil cea 

mai importantă parte a lucrării de față, și anume tribulațiile paroxistice ale 

eului. Despre teoria eului în lirica eminesciană părerile sunt foarte 

diverse, întrucât acest capitol reunește o sumedenie de trăsături distincte, 

însă fără îndoială de o complexitate aparte. Leonida Maniu merge pe 

aceeași logică a paradoxului, în care prăbușirea asigură echilibrul, 

afirmând că „impulsul primordial care a descătușat izvoarele lirismului 

stă în cutremurătoarea revelație a desprinderii de tine însuți, a 

ineluctabilelor prăbușiri interioare ale puterilor care asigură integritatea 

eului și coerența realului” (Maniu, 2000: 114). De cealaltă parte, Mircea 

Cărtărescu vede în eu un element de mijloc, o instanță care asigură 

echilibrul între extreme și reconciliază categoriile diametral opuse, 
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definindu-l prin „însăși activitatea creatoare care produce totul la 

confluența între conștiință și imaginar, încercând din toate puterile să 

împace aceste instanțe contrarii în unitatea armonică a operei de artă, a 

poeziei” (Cărtărescu, 2011: 40). Ca exemplu aici se remarcă poemul 

Trecut-au anii, unde ideea revelării, a desprinderii de sine și, mai ales, a 

prăbușirii care, totuși, asigură echilibrul este redată prin intermediul 

motivului timpului: „Să smulg un sunet din trecutul vieţii,/Să fac, o, 

suflet, ca din nou să tremuri/Cu mâna mea în van pe liră lunec” 

(Eminescu II, 1995: 235). Depersonalizarea funcționează în acest caz 

drept unică modalitate de a stabili armonia. Ideea ireversibilității 

temporale determină un discentrism bazat pe o implozie amorfă, iar eul 

resimte acest șoc în deplinătatea ființei sale. Condiția disoluției devine 

iminentă, iar efectul este unul cu accente deplin fatale: „Pierdut e totu-n 

zarea tinereţii/Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri,/Iar timpul creşte-n 

urma mea... mă-ntunec!” (Ibidem).  

Însă probabil cea mai puternică și deplină formă a nebuniei din 

întreaga lirică eminesciană se resimte în poemul Odă (în metru antic). 

Despre acest poem, precum și despre influența nebuniei care se resimte în 

cadrul acestuia vorbește Pompiliu Crăciunescu, acesta mizând, de 

asemenea, pe o teorie a contrariilor aparente aflate în relație de 

coexistență și codependență: „Despotismul omogenității vădite [...] sau 

mascate de eterogenitate [...] face ca centrul și periferia să nu se mai 

discearnă; fuga de centru și fuga în centru devin expresii cu același sens 

[...] Privită astfel, nebunia apare ca soluție a ieșirii din chaosmosul 

existenței și o concretizare – prin exces! a ideii de identitate pe care 

gândirea umană o râvnește de la mitul androginului, de pildă, și până la 

noua gnoză a științei” (Crăciunescu, 2000: 179). Textul poemului pare să 

confirme întocmai această afirmație. Tensiunea lăuntrică atinge punctul 

culminant, într-o formă a delirului întru totul destructivă, însă indubitabil 

necesară. Dezintegrarea fizică și spirituală apare ca un rău necesar. 

Haosul devine unică formă de evadare, iar nebunia, singura formă de 

existență posibilă pentru atingerea echilibrului și a armoniei: „Jalnic ard 

de viu chinuit ca Nessus,/Ori ca Hercul înveninat de haina-i;/Focul meu 

a-l stinge nu pot cu toate/Apele mării” (Eminescu III, 1995: 84). De notat 

aici este și teoria lui Dumitru Irimia, care pune semnul egal între durerea 

existențială și actul creator, cu rol de catharsis: „Marcată de tensiuni 

interioare, determinate de propria-i condiție, ființa umană își poate afla 
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mîntuirea prin convertirea durerii existențiale în cale de transcendere a 

lumii fenomenale, ceea ce echivalează cu instituirea unui act de creație, 

prin care redevine posibilă intrarea în comunicare cu ființa lumii” (Irimia, 

2014: 363). În final, forma supremă a nebuniei se dovedește a fi moartea. 

O moarte, însă, întru totul necesară pentru a restabili echilibrul eului și 

pentru a determina armonia completă a universului liric. În speță, se 

cuvine ca martiriu suprem sacrificarea propriei existențe înseși. Eul se 

lasă pradă haosului într-un mod thanatic pentru a-și putea desăvârși 

nebunia și, implicit, propria sa creație: „Piară-mi ochii tulburători din 

cale,/Vino iar în sân, nepăsare tristă;/Ca să pot muri linişit, pe mine/Mie 

redă-mă!” (Eminescu III, 1995: 84). 

În concluzie, paradigma nebuniei în lirica eminesciană apare drept 

un rău absolut necesar pentru a restabili armonia întregului univers. 

Fiecare formă și dimensiune a nebuniei contribuie, în sine, pentru sine și 

nu numai, la păstrarea unui echilibru relativ al unei lumi dominate de 

paradoxuri, incertitudini și, nu în ultimul rând, de o puternică și profundă 

aspirație spre absolut, însă care nu poate fi realizată decât printr-o singură 

modalitate – aceea a suferinței. De aceea, în opera lui Eminescu, nebunia 

nu este o reprezentare de natură patologică, ci dimpotrivă – este, oricât de 

paradoxal ar părea, lucru pe care l-am ilustrat anterior, o binecuvântare. 

Singura posibilă. 
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Abstract 

The following paper revolves around a concept that should, at 

least from its own definition, represent a paradox, but it actually works as 

the opposite. The study focuses on one of the least discussed themes in 

Eminescu's poetry, which is the madness, and some of the shapes and 

forms that it takes in his works. The aim of this paper is to demonstrate 

that the only way in which Eminescu's poetical universe can find its own 

peace and equilibrium is through the idea of madness, this also including 

the sacrifice of its own existence, going through despair and the highest 

forms of imaginable suffering in order to achieve a state of balance. The 

states of madness are being analyzed from the lowest to the highest points 

and the research also focuses on different approaches regarding the 

theme of madness, from a metaphysical perspective to a rather "human" 
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dimension, that focuses on the human mind and, last but not least, on the 

madness as an act of creation. 

 

Key-words: madness, equilibrium, sacrifice, existence, despair, 

creation 
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Locuri ale memoriei eminesciene 

Cu o oarecare ușurință, dar și cu o oarecare rezervă, putem 

constata,  existența recurenței tematismului memoriei și al amintirii mai 

aproape de timpurile noastre. Nu puțini sunt cei care au început să 

(re)problematizeze în jurul memoriei și al amintirii, ori chiar să pătrundă 

în profunzimea conceptelor pentru a face cunoscute noi direcții ale 

acestora. Unul dintre ei este sociologul și filosoful francez, Maurice 

Halbwachs, autorul celebrei opere Les Cadres sociaux de la mémoire. 

Prin intermediul studiilor  reunite în ultima carte menționată, Halbwachs, 

elevul lui Henri Bergson și al lui Émile Durkheim, este revelat un nou 

concept, cel al memoriei colective, în anii ʹ30.  

În opera La Mémoire collective, 1950, fundamentală pentru știința 

sociologică, Halbwachs introduce memoria colectivă în paralel cu cea 

individuală și cea istorică, ori cu timpul și spațiul, cărora li se adaugă și 

un eseu despre Memoria colectivă la muzicieni
1
. Sociologul și filosoful 

francez ajunge să ia atitudine împotriva profesorului său, Henri Bergson, 

susținând că „fiecare memorie individuală este un punct de vedere asupra 

memoriei colective, că acest punct de vedere se schimbă în funcţie de 

locul pe care eu îl ocup şi că însuşi acest loc se schimbă în funcție de 

relaţiile pe care le întreţin cu alte medii.” (Halbwachs 2007: 92-93). 

Astfel, memoria colectiva trimite către ideea că locurile sociale exercită 

influențe asupra memoriei individuale, chiar inserând-o, dar și că își 

conturează, în mod radical, un sens  pur colectiv, și că referirea este 

directă la memoria grupului în el însuși, în afara memoriei membrilor săi. 

Cu alte cuvinte, individul se raportează la societate. Totuși, acest tip de 

memorie, definit ca „un curent de gândire continuu, de o continuitate 

deloc artificială, căci reţine din trecut numai ceea ce este încă viu sau 

capabil să trăiască în conştiinţa grupului care o întreţine” (Halbwachs 

2007: 130), este limitat în timp și  spațiu din cauza limitării grupului 

însuși, după cum susține chiar și autorul, cel ce precizează că nu este 

                                                 
1
 Primul capitol al cărții menționate. 
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posibilă o panoramare a tuturor evenimentelor consumate, într-un singur 

tablou. Dar limitarea aceasta poate fi transgresată prin reținerea unei 

scheme cronologice și spațiale, ceea ce ar produce o dizolvare a 

evenimentelor ce erau păstrate în amintire.  

Cel care reia, apoi depășește conceptul memoriei  colective este 

egiptologul german, Jan Assmann, precizând încă din prefața cărții sale 

monumentale că  există trei factori ce  conduc la o nouă conceptualizare: 

„medii electronice de stocare a informaţiei (a memoriei artificiale)”, 

tradiţia devine „obiect al amintirii şi al prelucrării prin comentarii”, iar 

„generaţia care poate depune mărturie despre cele mai grave crime şi 

catastrofe din analele istoriei umanităţii este pe ducă.” (Assmann 2013: 

11) Acesta reușește prin opera sa din 1992, Das kulturelle Gedächtnis: 

Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen
2
, 

elaborarea a două concepte noi, memorie comunicativă și memorie 

culturală (Assmann, 2013). Cu toate că ambele sunt „registre ale 

trecutului” (Assamann, 2013: 50), diferențierea acestora constă în planul 

temporalității. Memoria comunicativă aparține unui trecut recent, 

înțelegându-se prin acesta amintirile unei generații, ale unui individ 

raportate la comunitatea din care fac parte contemporanii săi. În schimb, 

memoria culturală este „obiectul mnemotehnicii instituţionalizate (…), se 

orientează spre puncte fixe din trecut” (Ibidem: 52). Prin faptul că această 

memorie culturală introduce, fapt menționat și de către creatorul său, un 

anumit tip de sacralizare – selectare a unor amintiri pe care le 

reactualizează într-un cadru ceremonial –, oare nu poate fi vorba despre 

acele locuri ale memoriei, les lieux de mémoire? Răspunsul este inclus în  

Studii de caz, a două parte a cărții lui Assmann, prin faptul că memoria 

culturală, un trecut întemeiat într-o societate în diferite locuri și 

împrejurări, ipostaziază societăți precum Egiptul, Israelul și Grecia, prin 

diferite canoane, respectiv, cel al templelor, inventarea religiei și al 

prototipului culturii scrise.  

Revenind la expresia, les lieux de mémoire, obiectul studiului de 

față ce va fi corelat cu opera eminesciană, în secunda secțiune, aceasta a 

apărut în anii ʹ80 datorită studiilor coordonate de către istoricul francez, 

                                                 
2
 Memoria culturală. Scriere, amintire şi identitate politică în marile culturi antice. 
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Pierre Nora, Les Lieux de mémoire
3
, 1984-1992. Cert este faptul că Nora,  

precum a făcut și Assmann, se inspiră din tezele dezvoltate de către 

sociologul și filozoful francez, Maurice Halbwaschs. Nora susține că 

memoria colectivă a unui grup se cristalizează în jurul anumitor locuri. 

Cu alte cuvinte, les lieux de mémoire reprezintă locuri legate de anumite 

evenimente excepționale ale trecutului și își au originea, în general, în 

contexte ce pot provoca traume (cum ar fi războiul), a căror colectivitate a 

ales să mențină amintirea. Ori acestea pot fi definite ca o interfață între 

memoria colectivă și memoria individuală
4
 pentru că „Locurile memoriei 

sunt în primul rând resturi. Forma extremă unde substituie o conștiință 

comemorativă într-o istorie care o cheamă, pentru că ea o ignoră(…). 

Valorizând în mod natural noul peste vechi, tânărul peste bătrân, viitorul 

peste trecut. Muzee, arhive, cimitire, colecții, sărbători, aniversări, tratate, 

procese verbale, monumente, sanctuare, asociații, acestea sunt valorile 

extreme ale unei alte vârste, iluzii ale eternității.” (Nora, 1984: XXIV)
5
. 

Sunt locuri ce aparțin istoriei și memorie, locuri topografice, 

monumentale, simbolice si funcționale. Fie că vorbim de monumente, 

personaje importante, muzee, arhive, evenimente, instituții ori simboluri
6
. 

Astfel de locuri, les lieux de mémoire, regăsim și în opera 

eminesciană. Dar această expresie nu ar putea să releve o trimitere la 

Eminescu însuși? Nora reușește să dezvolte o legătură între această 

expresie și trei autori francezi
7
. Revenind însă la subiectul nostru, locuri 

                                                 
3
 Inițial au fost trei volume, ca mai apoi, în ediția originală să se regăsească șapte 

volume: La République  (1 vol., 1984),  La Nation (3 vol., 1986) și Les Frances (3 vol., 

1992). Scopul acestora este reprezentat de inventarierea locurilor și a obiectelor în care 

s-a incarnat memoria națională a francezilor.  
4
 „lieux hybrides et mutants, intimement  noués de vie et de  mort, de temps et 

dʹéternité; dans une spirale du collectif et de lʹindividuel, du prosaȉque et du sacré, de 

lʹimuable et du mobile” (Nora 1984 : XXXV). 
5
 Citatele prezentate sunt traduceri proprii atunci când nu este menționată o altă 

sursă. 
6
 Nora oferă exemple precum:  La Marseillaise, le 14 juillet, le calendrier  

révolutionare, Tour de France pour deux enfants, Les Grands Chronique de France,  

etc. (Nora 1984 : XVII-XLII). 
7
 Lieu de mémoire: „l’expression joli, elle a fait fortune en rencontrant un besoin 

actuel de la sensibilité collective, elle a fait pennser à Chateaubriand, à Proust, à 

Michelet, vos trois auteirs de prédilection dont on sent bien la référence tutélaire.”(Nora 

1992: 18). 
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ale memoriei eminesciene, vom aborda două dintre tipologiile locurilor 

memoriei pe care  Nora
8
 le prezintă, respectiv, locuri topografice : un loc 

al obârșiei eminesciene – Bucovina – în prima parte a acestei secțiuni, și 

a spațiului moldovenesc, Suceava, precum și locuri simbolice, 

comemorarea lui Istrate Dabija-Voievod, în secunda parte. 

Unul dintre locuri topografice, loc al obârșiei eminesciene poate 

fi identificat în poezia La Bucovina, poezie a cărei primă ediție a fost 

publicată în revista „Familia” nr. 25 din 14 august 1866. Aceasta a apărut 

pentru prima oară în volumul Proză și versuri din 1890, și ar fi scrisă la 

Blaj, moment în care Eminescu ar fi trecut printr-o perioadă nostalgică, 

suferind după provincia adoptivă a adolescenței, loc al provenienței 

tatălui. I s-ar fi suspendat cursurile liceului german din Cernăuți, și astfel, 

Eminescu s-ar fi îndreptat spre Transilvania. Totuși, acest loc, Bucovina 

prezintă o problematizare a reprezentării trecutului. Partea de nord a 

Bucovinei este anexată de către Imperiul Habsburgic, fapt menționat și de 

către G. Călinescu, „Anexarea Bucovinei (1775) şi evenimentele din 1812 

aruncă boierimea Moldovei-de-Sus peste două graniţe. Recunoscuţi şi 

botezaţi cu titluri nouă de nobleţă (Hurmuzăkeşii, Petrinii erau baroni, 

Costachi Balş, căsătorit cu Ana Bibersein, era nadvornâi sovetnik în 

Basarabia, ca şi fratele său George), duc, mulţumită averilor lor uneori 

imense, o viaţă de lux, între metropolele occidentale şi moşiile lor. 

Trăgând  dar din lungile ciubuce, făceau ideologie, aducând vorba despre 

cei mai de seamă gânditori (Malebranche, Voltaire, Diderot, Rousseau, 

Spinoza Locke, Leibnitz), scormonind îndeobşte însă raţionalismul 

secolului al XVIII-lea” (Călinescu, 1986: 15). Probabil, regăsim în 

această poezie, nu doar ecourile unui erou liric nostalgic cu privire la 

propria comuniune cu Bucovina, ci și la situația geopolitică: păstrarea 

naționalității de către românii bucovineni din Austria, în opoziție cu evreii 

care se bucurau de toate privilegiile civile. 

Dar de ce să-i  fie atribuită Bucovinei numirea de loc al memoriei 

eminesciene? Răspunsul este unul oarecum problematic, deloc accesibil 

                                                 
8
 În enciclopedia-manifest La Nouvelle Hostoire, coordonată de către J. Le Goff și 

Retz din 1978, Pierre Nora  introduce la finalul articolului său, Mémoire collective, o 

clasificare a locurilor memoriei în locuri topografice (arhive, biblioteci, muzee), locuri 

monumentale (cimitire, arhitecturi), locuri simbolice (comemorări, pelerinaje, aniversări, 

embleme), și locuri funcționale (manuale, autobiografiile, asociațiile).  
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în primă instanță. Reluând ideile lui Nora, cum ar fi cea a faptului că 

memoria se agață de locuri, precum istoria de evenimente, am putea 

evoca, încă din primele versuri al poeziei, „N-oiu uita vreodată, dulce 

Bucovină,/Geniu-ți romantic, munții în lumină,/Văile în flori,/Râuri 

resăltânde printre stânce nante/Apele lucinde-n dalbe diamante/Peste 

câmpii-n zori.” (O. I: 9), că amintirea eroului liric se cristalizează printr-o 

imagine ce construiește o identitate acestui loc, un amestec între trecut și 

prezentul etern, un loc mixt, hibrid, al timpului și al eternității, cum ar 

spune Nora. Legătura poetului cu Bucovina este una a trecutului și a 

eternului, una timpurie și îndelungată, respectiv, cea copilăriei, a 

studiului
9
, a activității ziaristice

10
. 

Astfel, poate fi verificată convingerea lui Nora conform căreia 

locurile memoriei au o anumita valoare simbolică, dar și o funcție de 

construire a unei identități. Bucovina este cea care reușește să realizeze 

legătura trăită la prezentul etern, destinul eroului liric fiind unul care 

poate fi orientat doar de aceasta, „Ale sorții mele plângeri și 

surâse,/Îngânate-n cânturi, îngânate-n vise/Tainic și ușor,/Toate –mi trec 

prin gându-mi, trec pe dinainte,/Inima mi-o fură, și cu dulci cuvinte/Îmi 

șoptesc de dor.//Numai lângă sânu-ți geniile rele,/Care îmi descântă firul 

vieții mele,/Parʹcă dormita;/Mă lăsară-n pace, ca să cânt în lume,/Să-mi 

visez o soartă mândră de-al meu nume/Și de steaua mea.” (Ibidem: 9). 

Totodată, în aceste versuri recunoaștem una dintre categoriile locurilor 

memoriei despre care vorbește Pierre Nora în introducerea tomului La 

France, Comment écrire lʹhistoire de France?, atunci când oferă drept 

exemple de locuri ale memoriei precum „Curtea”, „Județul”, pe Ioana 

d’Arc ori Turnul Eiffel, le suprapune  „unei categorii de locuri ale 

memoriei – model social, decupaj spațio-temporal, figură emblematică, 

loc înalt” (Nora, 1992: 14), respectiv, cea a decupajului spațio-temporal.  

O spațio-temporalitate a copilăriei: o Bucovină reamintită prin 

visuri și trăiri și mereu prezentă prin ocrotirea destinului de poet al 

eroului liric. Relativ la dialectica verbelor la timpul prezent, acestea 

                                                 
9
 Student fiind în Viena, Eminescu reînvie legătura cu Bucovina sa prin intermediul 

studenților bucovineni în 1869, cei din cadrul „România Jună”, iar în 1875 revine în 

Cernăuți pentru a participa la inaugurarea unei universități germane. 
10

 Începând cu anul 1875, Eminescu urmărește activitatea bucovinenilor de departe, 

prin articolele sale din „Curierul de Iași” (1876), „Timpul” (1877-1889).  
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reaprobă cele afirmate anterior. Se creează un oarecare ritual afectiv și 

magic ce hrănește amintirile în această primă parte a poeziei, ca mai apoi, 

în secunda parte, ritualul să se metamorfozeze în mitologii convenționale, 

Selene tremură sub bolta întunecată, Eol cântă, iar acest cântec este unul 

din Valhala, de fapt unul al reintrării în lumea copilăriei. Vorbim într-o 

primă instanță despre mitologia greacă, invocată datorită Selenei, zeița 

care simbolizează personificarea lunii, fiind favorită poeților romantici 

prin ale sale raze de lumină ce cad peste muritorii ce dorm, și a prezenței 

zeului Eol, zeul vânturilor, „Când pe bolta brună tremură Selene,/Cu un 

pas melodic, cu un pas a lene,/Lin în calea sa,/Eol pe-a sa arpă blând 

răsunătoare/Cânt-a nopții dulce, mistică cântare,/Cânt din Valhala”. Mai 

apoi, invocarea Valhalei, paradisul în care erau duși războinicii vikingi 

după o moarte eroică, dar și palat al zeului, Odin, precum și invocarea  

silfului, duh aerian, ușor care împreună cu silfida reprezintă elementul 

aerului: „Atunci ca și silful, ce n-adoarme-n pace,/Inima îmi bate, bate și 

nu tace,/Tremură ușor,/În fantasii mândre ea își face cale,/peste munți cu 

codrii, peste deal și vale/Mână al ei dor” produc trecerea spre mitologia 

popoarelor nordice. Prin intermediul termenului „fantasii”, Dumitru 

Irimia susține că „Ocazional, în poezia de tinerețe, termenul fantazie, 

întrebuințat la plural, intră cu sensul de ʹvis, ipoteză compensatoare, 

proiecție iluzorie a unei dorințeʹ” (Irimia, 2005: 116), însă ținutul 

Bucovinei, mai exact partea de nord, poate să-și găsească o expresie 

concretă într-un ținut al popoarelor nordice. Identitatea Bucovinei capătă 

o nouă corporalitate, ținut al popoarelor germanice. Prin urmare,  apare 

un nou decupaj spațio-temporal, un loc și un timp ce aparțin miticului, un 

loc al memoriei eminesciene, Bucovina.  

Astfel, Bucovina, loc al obârșiei eminesciene, loc ce se desprinde 

de istorie printr-o metamorfozare eternă, este un loc al memorie, „un loc 

dublu, un loc extrem de închis în el însuși, închis în identitatea sa și prins 

în numele propriu, dar mereu deschis în grandoarea semnificațiilor sale” 

(Nora, 1984: XLI). 

Un alt loc al memoriei eminesciene, loc simbolic după Nora, este 

schițat în poezia a cărei primă ediție aparține revistei „Sămănătorul” nr.18 

din 31 martie 1902 cu titlul În noapte. Apare în volum pentru prima dată 

în Opere complete din 1914. Cu toate că poezia postumă a lui Eminescu 

nu s-a bucurat de o exegeză complexă și completă, Umbra lui Istrate 

Dabija-voievod, a suscitat interesul lui Iuri Kojevnicov, care propune o 
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interpretare de tip sociologic, dar și al lui Șerban Cioculescu, care oferă o 

analiză de tip estetic. 

Despre Istrate Dabija știm că a domnit în Moldova între anii 1661-

1665, prețuit de boieri, de felul său mai petrecăreț, dar bătrân și înțelept, 

portret zugrăvit de Neculce, Iorga, ca mai apoi să fie preluat și de către 

Eminescu. Totuși, există o oarecare eroare poetică în privința scaunului 

de domnie al lui Dabija. Conform poeziei eminesciene, acesta ar fi 

domnit la Suceava, însă arhivele istorice ilustrează Iașul ca fiind cetate de 

scaun. Această chestiune este problematizată și de G. Călinescu care 

afirmă următoarele: „Dintre domnii țării, Eminescu n-a mai pomenit în 

scrierile sale decât de Istratie Dabija, de astă dată pentru patriarhalitatea și 

pământul lui, singura însușire prin care se mai putea asemăna cu 

Mușatinii. Pe zidurile cetății Suceava se înfățișează poetului umbra 

bătrânului Dabija, care, ca un adevărat băutor de vin, se plânge de sete, 

deoarece în rai, unde l-au dus mila și dreptatea de care pomenește 

Neculce, nu se află vin. Drept vorbind, Dabija și-a avut scaunul la Iași, 

încât stafia lui la Suceava e o licență poetică.” (Călinescu, 1976: 147). 

Cetatea Sucevei devine loc al întâlnirii trecutului cu prezentul, un trecut 

ce participă la prezentul nostru, loc al memoriei eminesciene, poetul 

reprezentând „timpul său, stările, luptele, năzuințele acestuia, dar totodată 

el poate da un răspuns timpului de azi.”(Vianu, 1974: 175). Dacă primele 

versuri ce alcătuiesc prologul acestei poezii se armonizează într-un ton 

sobru, sacral, „Cum trece-n lume toată/slava/Ca și un vis, ca 

spuma/undei!/Sus, în cetate la Suceava,/Eu zic: Sic transit gloria/ 

mundi!/Pe ziduri negre bate lună./Din vechi icoane numai/ pete,/Sub 

mine-aud un glas ce/ sună,/Un glas adânc zicând:«Mi-/ e sete».// Și văd 

ieșind o umbră albă./Moșneag bătrân, purtând/ coroană,/Pe pieptul lui o 

sfântă/ salbă,/Pe umeri largi o scumpă blană,/Ea mâna-ntinde blând: N-

/ai grijă,/Ce zic nu trece la izvod.‖ (O. IV: 349), partea mediană, cea 

alcătuită din dialogul eroului liric și al voievodului, marchează un 

contrast prin burlesc și parodic, față de sobrietatea prologului și epilogul 

sapiențial. O nouă lume ia naștere, o nouă comunitate în care „Tema 

patriotică suportă o serie întreagă de adaptări la noua sa condiție: 

nuvelism, autoironie, fantezism istoric (…)” (Mironescu, 2016:  14). În 

dialogul redus ca dimensiune dintre cele două figuri, cea a prezentului – 

eroul liric – și cea a gloriei eroice din trecut metamorfozat într-un prezent 

al burlescului, se produce legătura dintre memorie și spațiu, o predilecție 
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a memoriei ceea ce produce o încadrare în locuri, „Eu sunt vestitul 

domn,/Dabijă,/Sunt moș Istate-voievod.//Măria Voastră va să-/ 

ndemne/Pe neamul nostru în trecut?/Ci el cu mâna face semne/Că nu-

nțelege ce a vrut./Măria Voastră-nsetoșează/De sânge negru și hain?/El 

capu-și clatină, oftează:/De vin, copilul, meu de vin”. Nu doar că locul 

memoriei este la răscrucea unei durate lungi – memoria – și a 

evenimentului fondator, sacru, comunicativ, după cum argumentează 

Nora, ci se problematizează reprezentarea trecutului, de fapt, al 

prezentului nostru prin intermediul întrebărilor eroului liric. Răspunsurile 

lui Vodă nu sunt unele încărcate de iz istoric, sacru, ci sub forma unui 

monolog, sunt surprinse diverse ipostaze ale vremii domniei, precum și 

reformularea ideii naționale într-un registru ludic, personal, familiar, 

„Când eram vodă la/ Moldova/Hălăduiam pe la Cotnari./Vierii toți știau 

slovă/Ș-aveam și grive-n/ buzunar./Pe vinul greu ca/untdelemnul/Am dat 

mulți galbeni/ venetici;/Aici lipsește tot îndemnul./În lume mult, nimic 

aici.//La voi în lumea cealaltă,/Fiind cu milă și dirept,/M-a pus cu sfinții 

laolaltă/Și-n rai mă duseră de-a/drept./Dar cum mai pune Sfântul 

Petre/La rău canon pe-un biet creștin!/Când cer să beau, 

zice:/„Cumetre,/Noi n-avem cimpoieri și vin”. Astfel, acesta mutat în rai, 

nu regăsește „gloria vremurilor trecute” care se reducea la vin și la 

petreceri, „Pe lângă vinul copt de/ vremuri,/Pe lâng-un haz, pe lâng-un 

chef”. Mai mult, în versurile următoare „Beciul” devine locul ce trebuie 

invadat, iar bătălia Moldovei „Cu mii de mii de/ poloboace” era dusă, și 

doar comunitatea moldovenească era cea care petrecea, păgânii fiind 

supuși unui eșec, precum leșii și ungurii. 

Locul memoriei, interfață între memoria colectivă și cea 

individuală după Nora, amintirea individuală a domnitorului iubit și 

amintirea oștenilor, toate acestea introduc o Moldova actuală perioadei de 

domnie a lui Dabija, a Mușatinilor, și a lui Ștefan cel Mare, dar și a 

eroului liric, legătură, după cum am menționat mai sus, trăită în registrul 

unui prezent etern, „Când de mănușa lungii/ sabii/Mă reziman să nu 

mă/clatin,/Cântau cu toți pe Basarabii,/Pe domnii neamului/ 

Mușatin,/Pân-ce-ncheiau în gură mare/Cu Ștefan, Ștefan domnul/ 

sfânt,/Ce nici în ceriuri samăn n-/are,/Cum n-are samăn pe/ pământ!”. 

Cu toate acestea, regăsim într-un final figura eroică, sacră, cea 

reprezentată de Ștefan, antonimică lui Dabija, ludic, antierou. Medierea 

cu strămoșii se produce prin intermediul vinului: „Să bem cu toți, să 
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bem,/prietini,/Să le vărsăm și lor în somn”. Epilogul, o altă ramă, 

introduce o strofă de poet prețios, un om modern situat în fața propriilor 

interogații prin adagiile latinești, „Răpiți paharele cu palma,/Iar pe pahar 

să strângă/ pumn/Și să cântăm cu toți de-a valma/Diac tomnatic și 

alumn,/Cântam adânc un:De/ profundis./Perennis humus erit rex./ 

Frumoase vremi! Dar/ unde-s? unde-s? S-au dus pe veci!Bibamus/rex”. 

În consecință, regăsim în poezia postumă, Umbra lui Istrate 

Dabija-voievod, un loc al memoriei, un loc legat de comemorarea unui 

voievod atipic și a unui teritoriu moldovenesc cu o altfel de istorie cărora  

colectivitate a  ales să le mențină amintirea.  

Pornind de la conceptul memoriei colective propus de Maurice 

Halbwacks, reluat și depășit prin memoria comunicativă și memoria 

culturală ale lui Jan Assmann, Pierre Nora în încercarea de inventariere a 

locurilor și a obiectelor incarnate în memoria națională a francezilor, 

propune o nouă noțiune, cea a locurilor memoriei, identificabile și în 

opera eminesciană, prin Bucovina și spațiul moldovenesc, Suceava – 

locuri topografice – , dar și prin comemorarea voievodului Dabija – loc 

simbolic. 
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Abstract 

Les lieux de mémoire, the subject matter of the present study, 

which will be correlated with Eminescu’s creation, in the second part of 

the paper, appeared in the 80s due to the studies coordinated by the 

French historicist, Pierre Nore, Les lieux de mémoire, 1984-1992. By 

adopting Assmann’s principles, Pierre Nore takes his inspiration from the 

theses developed by the French sociologist and philosopher, Maurice 

Halbwaschs. In what concerns the places of Eminescu’s memory, we will 

approach two of the typologies presented by Nora, namely, topographic 

places: Bukowina, a place of Eminescu’s origins and of the Moldavian 

space, in the first part of the paper, and symbolic places, the 

commemoration of Dabija-voivode, in the second part. 

Key-words: lieux de mémoire; collective memory; individual 

memory; cultural memory; Bukowina; Dabija 
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Anul I, Cluj-Napoca 

Imaginarul fluidității și tentația spațiilor onirice 

În contextul în care unele arii de investigație asupra poeziei 

eminesciene au mers, de multe ori, înspre a admite că viziunea onirică 

poate dobândi statut de categorie estetică, este necesar a vedea în ce 

măsură această latură speculativă se susține prin analizarea unuia dintre 

cele mai recurente motive din instrumentarul eminescian, cel al apei, așa 

cum poate fi observat în Dintre sute de catarge. Sau, altfel spus, cum 

imaginile poetice pot să exprime un raport de refacere armonică între 

limbaj și reveriile lăuntrice, cum anume sintezele onirice se cosmicizează. 

Rosa del Conte denotă, extrăgând sevele poeticității, că „universul ˗ la 

Eminescu ˗ este străbătut în toate manifestările sale de un suflu subtil și 

misterios în esența sa, dar prin care cosmosul respiră într-o secretă 

unitate” (Del Conte, 2016: 213). În acest mod, se va explora în Dintre 

sute de catarge o pluralitate de perspective, de la cele filozofice, până la 

cele mai greu de reperat, psihanalitice. 

De departe, atemporalitatea implică incomunicabilitatea lumii 

pentru un spirit orientat cu predilecție înspre reflexivitate. În acest sens, 

justificarea existenței prin substraturi metafizice merge până la o 

identificare ultimă cu elementele unei naturi inefabile (dată de tendința 

aproape obsesională a convergențelor: valuri˗vânturi). De altfel, aici, 

potrivit expresiei unui A. Gide, existentul se mută într-o nouă zonă 

dominantă; lumea încetează a exista în sine, organic, e, mai degrabă, 

sugestia transformismului realului, în virtutea unei grile onirice. 

Or, atracția pe care o presupun spațiile fluide subîntinde, pentru 

Eminescu, în fond, singurul plan dorit, cel al visului. În aceste condiții, 

grație unei indiscutabile emergențe a stărilor onirice, sunt instaurate două 

ordini, vizibilă, respectiv imaterială, nefăcând altceva decât să 

reactualizeze climatul experienței interioare. Un climat al conștiinței 

valorificat în detrimentul exteriorității, al acelui obscurantism ce ține de 

manifestarea materialității. Peregrinarea între cele două variante ale 

existenței face posibilă, de fapt, nealterarea tendinței înspre absolut, căci, 

la Eminescu, simțul infinitului e modul de apropiere a ritmurilor cosmice. 
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Contravenind gnoseologiei kantiene, în care lumea nu este altceva 

decât o himeră, o stare a increatului, impresia se preschimbă aici, este una 

a unei nașteri-renașteri dintr-un suflu demiurgic – Demiurgosul înțeles ca 

principiu activator al simbiozelor – dublată de alternanțele climatului 

fluidității. Cadrul eminescian, însă, transgresează această delimitare clară, 

nu repectă, în chip programatic, „rețetarul” de distingere a granițelor între 

real și imaginar, ci, din contră, se plasează mereu înlăuntrul celor două. 

Pesemne că o posibilă decriptare a acestei aporii o include simbolistica 

catargului, ca semn directiv, atribuindu-i înțelesul unui axis mundi
1
. 

Practic, dacă scenariile meditative invocă topirea în mediu – ca o condiție 

sine qua non – aceasta se datorează dublei alcătuiri a ființei sau, în 

termenii lui Albert Béguin, „se deschisese un abis de forme și armonii, de 

doruri și voluptate; vedea cum se înalță în el o lume de durere și de 

speranță, [...], fluvii mari cu ape” (Béguin, 1998: 306-307). 

Mai mult decât atât, nu încape îndoială că în lirismul eminescian 

se regăsește o opțiune personală ˗ bazată pe un puternic tipar psihanalitic 

˗ de investiție de sens asupra a ceea ce urma să teoretizeze mai târziu 

Gaston Bachelard prin imaginarul apei. Subtextul poetic urmărește o 

resemantizare a modului în care trebuie pus în simetrie universul din 

adâncuri cu acea conștiință dedublantă, plurală a eului romantic. Apele 

eminesciene sunt aluvionare; cară după sine întregul existenței. Din 

această congruență, reflexul unei imagini absolute își găsește legitimarea, 

problema sondării necunoscutului este acum nu doar un mijloc de 

transcendere a realului, cât mai ales posibilitatea de recalibrare a 

individualității. Reprezentarea valului ca modulație a apei, așa cum era 

mai înainte perceput, în mod esențialmente pictural, nu mai există. 

Spiritul e tributar unei anume mistificări ce ține de apartenența la viața de 

dincolo de materialitatea ubicuă, tocmai fiindcă din indecidabilul spațiilor 

reverberează armonia mult dorită.  

Ceea ce mai merită observat este că, în Dintre sute de catarge, 

accentul se mută de pe simpla construcție a unui imaginar esențializator 

înspre un imaginar al semnificațiilor mobile, deci o a doua intrare în 

existent, de data aceasta, prin sugestie și atmosferă. Fără a cădea, totuși, 

                                                 
1
 Care ar face posibilă trecerea lină dinspre un spațiu al adâncimilor înspre unul al 

înălțimilor cosmice. 
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într-o direcție de interpretare înscrisă în zona simbolismului anticipativ, 

mallarméanul suggérer, voilà le rêve funcționează, dacă e să credem că 

evaziunea poetică eminesciană e tocmai ieșire din noțional și reditus la 

mișcarea originară. Astfel, în jurul apei, element viu, substitut al purității 

ritualice, acele elemente care aparțin de mundan vor fi doar schițate. Nu 

există corăbii, doar sugestia lor, dată de fluctuanța sutelor de catarge, la 

fel cum nici din catarg nu rămâne decât o structură schematică, cu absența 

intenționată a oricăror atribute. Cărtărescu refăcea din acest simbol al 

bărcii, al corabiei arhetipul claustrării, al izolării „oferind adăpost și 

legănând în ritmul valurilor” (Cărtărescu, 2011: 99-100). Se poate afirma 

că, raportat la ultima secvență, în care se explicitează condiția 

singurătății, corabia este locul în care gândul își află ˗ din senzația de 

legănare ˗, resursele cathartice, mai exact, de eliberare. 

Tot astfel, valențele pe care le implică fluiditatea revalorifică 

timpul care iese din matca naturală, se resoarbe și se dizolvă, lăsând la 

vedere, pe cât s-ar putea, ontologizarea ciclicității, imposibilitatea de 

abstragere din neantizare; panta rhei, cum ar spune Heraclit. 

Distincția propusă între real și vis se află la limita instabilă unde 

temporalitatea își reneagă cronologicul. Regresiunea la o stare inițiatică 

presupune decreația vizibilului, o succesivă abolire a acestuia, 

permițându-se, din nou, jonglarea cu densitățile inombrabile. Infrarealul, 

prin excelență, acel dincolo de substanțialitate repune, în mijlocul 

destructurării percepțiilor, poetica imaginii-unde. Reveria cufundării într-

o stare latentă, oarecum amniotică, se deschide spre noul tărâm de 

semnificație (și) din anunțarea veșnicului început, limbul posibilului ce 

repornește totul. 

În Dicționarul de simboluri al lui Jean Chevalier și Alain 

Gheerbrant se sugerează că „visul mai accelerează, de asemenea, 

procesele de individuație care determină evoluția ascensională și 

integrantă a omului [...]; nu numai că va exprima totalitatea sinelui, ci va 

contribui la formarea ei” (Chevalier, Gheerbrant, 2009: 1018). Un atare 

univers imaginal-psihist transpare și din poemul eminescian. După ce 

exigențele realului sunt repudiate, primatul conștiinței individuale se 

extinde, se încearcă intrarea într-un inconștient colectiv. Însă, pătrunderea 

dincolo de realul palpabil trebuie să fie angajată, orice ține de uman cere 

să fie abandonat. Căutarea spațiului și materiei primare, mai precis, a 

realității ultime și eterne își creează propriile filtre de trecere în 
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simbolurile dominante aici, vânturile și valurile. Demonstrația ar putea să 

meargă mai departe, evocând o înclinație înspre ambiguizare, decelându-

se chair o vagă senzație de lentoare. Este acea alternanță imagistică ce 

reiterează necuprinsul, trecătorul, finalmente, neinteligibilul; lumea 

dintre. 

În aceste condiții, a depista cadrele eminesciene implică un 

permanent rest al interpretării, al comprehensiunii. Nu numai că spațiul se 

metamorfozează, dar, în același timp, și accesul la acesta se face din (cel 

puțin) două direcții. Transcedentalul evidențiază refacerea armoniei între 

un microunivers obiectual (al concreteții) și un macrounivers (al 

metafizicului spiritualizat). Din acest motiv, alunecările fluide vor ajunge 

să se confunde, în proiecția onirică, cu simbolistica celestului, iar întregul 

peisaj relevat fiind creat în logica unei entități transtemporale (cu posibile 

puncte de sprijin în psihanalitica jungiană, în ceea ce privește conjugarea 

intermedierilor între tărâmurile conștiente și cele inconștiente, la care și 

fina notație cărtăresciană adera: „Poetul captează fasciculul fulgurant al 

inconștientului și, pe baza matricei furnizate de imaginea interioară, 

începe permutarea materialului de suprafață” (Cărtărescu, 2011: 39).  

Se înțelege, așadar, că versurile nu se încheagă în jurul unei 

predeterminări spațio-temporale, astfel că, în succesiunea de imagini, nu 

există o totalizare, sintetizare de momente, ci singurele joncțiuni fezabile 

sunt date de propunerea unor stări absolute de existență. Un fel de stări 

ale intelectului care pot să compună un demers analeptic, să revină asupra 

unei clipe prenatale și să urmărească întregul proces ciclic al ființărilor. 

Marcant e și refuzul exteriorității, care ar pune în penumbră simțul 

poetic, de fapt, fiind vorba, mai ales, de o acceptare intuitivă a ascunderii, 

singura în care poetul își găsește resorturile de adâncime. Neînțelegerea 

proiectată în Celălalt, deci în alteritate, nu mai este văzută ca un 

impediment în ordinea naturală, funcția recluziunii se schimbă. 

Străpungerea cu foarte mare greutate a interiorității poemului e chiar 

cerința repoziționării concepțiilor, a pisării conștiinței primare, toate 

acestea marcând luarea de distanță, cugetul retrăgându-se în propriul cânt 

oniric („Nențeles rămâne gândul,/Ce-ți străbate cânturile,/Zboară 

vecinic, îngânându-l,/Valurile, vânturile”). Retragerea corespunde actului 

implicit de abdicare de la deriziunile umane, nu numai că lucrurile lumii 

își restrâng manifestările, dar și identitatea spiritului se pune în scenă prin 

distanțare voită („De-i goni fie norocul,/Fie idealurile”). 
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Inițiind, așadar, un veritabil salt peste toate locurile comune, prin 

intermediul revelațiilor meditative, Eminescu e dincolo de imagine. Nu ea 

este cea care își schimbă natura, ci ea este cea care dezlănțuie mărturia 

conștiinței, jocul permutațional al țesăturii poetice; îi e dat să aibă o altă 

funcție: să profileze pe ecranul vizibilului ceea ce e mai interiorizat, mai 

bulversant. Gândul primar este el însuși ritm și armonie, iar acordurile 

sale înseamnă reintrare în mijlocul permanenței. Visul s-a stabilizat. 
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Abstract 

This research paper will focus on fluidity, understood as a 

possible way of depicting the existence in Eminescu’s poetry. This study 

intends to analyse the symbolic meaning of collective unconscious, 

expanding the area of interpretation regarding oniric manifestations. In 

this way, the oniric dimension could be seen as a camouflage for the 

possibility of transcending the human condition. The experience of 

dreaming involves a placement in an intermediate world, into an 

unexplored land of the spirit. Thus, the poetry of Eminescu presents a 

particular method of explaining the existence through dream, marking a 

double positioning: in order of spirit-revelation, but also in the order of 

understanding the unstable material life. Beyond this, the stipulations on 

the nature of the eminescian dream are able to form an aesthetic 

category, or, this interpretative land is still unexplored enough.  

Key-words: fluidity, dream, undecidable, unconscious, regression. 
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Master I, Iași 

Sinteza eminesciană. O redefinire a armoniei clasice 

Există o îndelungată tradiție în hermeneutica eminesciană care 

studiază influența lumii antice asupra creației poetului român, motiv 

pentru care un astfel de subiect se poate lovi de o întrebare tăioasă, 

lapidară: Cui prodest? Dorim însă să arătăm că Antichitatea nu și-a 

epuizat încă resursele de comunicare. Eminescu însuși a demonstrat că 

textul clasic poate fi și un prolific punct de plecare în demersul creator, 

nu doar un etalon, o autoritate rigidă, care își impune din start, de la 

înălțimea soclului său, receptarea. Ne propunem să analizăm în lucrarea 

noastră modul în care poetul se raportează în creația sa la „idealul clasic” 

(Vianu, 1975), la harmonia antică, concept prin care se înțelege un 

principiu ce ține de însăși constituția spirituală a individului din 

Antichitate (echilibrul, armonia interioară, ataraxia stoică), un deziderat al 

meșteșugului artistic în acea epocă, precum și întreaga tradiție literară a 

maeștrilor clasici, de la care Eminescu însuși se revendică. Premisa 

demersului nostru este că încercarea de asimilare a harmoniei antice a 

fost la Eminescu mai degrabă o întreprindere agonistică, o infatigabilă 

luptă cu spiritul răzvrătit al romantismului, cu care în aceeași măsură 

poetul se identifică, dar și o fecundă întâlnire în plan estetic cu valențele 

novatoare ale folclorului. În această înfruntare câștig de cauză a avut când 

o dimensiune a spiritului, când alta, însă adevărata reușită eminesciană a 

fost atinsă, credem noi, prin fuziunea contrariilor, în sinteza clasicismului 

cu romantismul și folclorul. 

Acest aparent paradox, această scindare între posibilități contrare, 

reprezintă fondul tensionat al întregii creații eminesciene și poate fi mai 

lesne înțeles dacă privim la modul în care Eminescu însuși a luat contact 

cu tradiția antică. Lectura clasicilor prin filtrul filosofiei 

schopenhaueriene și a „romantismului antichizant” practicat de 

neoumaniștii germani Goethe și Schiller ne oferă o mai bună înțelegere a 

modului în care poetul român se raportează la tradiția clasică. Eminescu, 

asemenea celor doi mari scriitori germani, exaltă imaginea lumii antice ca 

ideal de umanitate. Viziunea propusă în incipitul poemului Venere și 
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Madonă (1870) („Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai 

este,/Lume ce gândea în basme şi vorbea în poezii”), precum și în poemul 

Epigonii (1870), decelează religia frumosului și sacralizarea naturii, 

specifice lumii antice, de starea de frustrare a individului modern ce simte 

că a pierdut accesul direct la paradisul natural. Dar elogiul lumii antice ca 

ideal de seninătate și armonie, din poemele amintite, alături de bine-

cunoscutele discursuri encomiastice referitoare la valoarea formativă a 

culturii și civilizației greco-latine nu epuizează modurile de raportare a 

poetului român la tradiția clasică, ci reprezintă doar o soluție între altele. 

De aceea, existența unui poem precum Eu nu cred nici în Iehova (1876), 

care pare să zădărnicească întreg eșafodajul de elogii la adresa idealului 

clasic, nu trebuie însă să ne deconcerteze. În virulentul poem romantic 

cele două resorturi sunt subliniat plasate în raport de opoziție, de 

excludere reciprocă, poetul optând, de această dată, pentru versantul 

faustic: „Nu mă-ncântați nici cu clasici,/Nici cu stil curat și antic —

/Toate-mi sunt de o potrivă,/Eu rămân ce-am fost: romantic.‖ În poemele 

amintite domină o perspectivă de tipul entwerder-oder, în care polaritatea 

este redusă la alternativă. O atenție sporită merită însă depășirea acestei 

perspective duale, scindate între afirmarea spiritului romantic și 

revendicarea de la un ideal al armoniei clasice, prin împăcarea acestor 

două dimensiuni cu care poetul în egală măsură se identifică. De altfel, 

unii exegeți au subliniat în lucrările lor că cele două resorturi (clasic-

romantic) nu sunt antinomice, ci complementare și interdependente 

(Marino,1973; Călinescu, 1974). 

O abordare diferită întâlnim, de exemplu, tot într-un poem de 

tinerețe, Odin și poetul (1872), în care antagonismul este soluționat 

printr-o perspectivă inedită: revoltatul titan romantic este 

îmblânzit:„Sărman copil  zice bătrânul zeu /De ce răscolești tu toată 

durerea/Ce sufletul tău tânăr a cuprins?/Nu crede că-n furtună, în 

durere,/În arderea unei păduri bătrâne,/În arderea și-amestecul hidos/Al 

gândurilor unui neferice/E frumusețea. Nu  în seninul,/În liniștea adâncă 

sufletească,/Acolo vei găsi adevărata,/Unica frumusețe... (...)‖ Eroul 

romantic pornește insurecția împotriva limitelor de orice fel, spre 

deosebire de omul clasic, care are drept scop cultivarea limitei și 

renunțarea. Pentru titanul eminescian conștientizarea limitei 

insurmontabile determină refuzul, contestarea: el își clamează inaderența 

la această lume și refuză să scrie pentru un public ignar, dedicând opera 
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sa zeilor. În mod paradoxal, însă, eroul titanic aspiră, inconștient, tot la un 

ideal al poetului antic, acel poeta vates, care cântă din liră, așterne versuri 

într-o limbă clasică și aspiră să fie încununat cu lauri. Este, în fond, o 

actualizare a dimensiunii orfice a creației eminesciene, identificate de 

Petru Creția. Această abordare ne întărește convingerea că revolta 

romantică reprezintă dintotdeauna pentru idealul poetic eminescian nu o 

certitudine irepresibilă, ci doar un pandant al nevoii de echilibru și 

armonie: „« (...) Ordonă numai - sau de vrei ca fluviul/De foc al 

gândurilor mele mari/Să curgă-n volbură de aur pe picioare/De stânci 

bătrâne, într-o limbă aspră/Și veche  însă clară și înaltă/Ca bolțile 

cerului tău, o, Odin,/Spune-mi atunci, să-nstrun ale ei coarde/Ca să-mi 

câștig cununa mea de laur. (...)»”. 

Această împăcare nu reprezintă un compromis, nu echivalează cu 

o înfrângere, ci, dimpotrivă, cu un triumf, căci ceea ce Ion Negoițescu 

vedea mai mult ca o contaminare cu un ideal al clasicității, o inhibare a 

unei uriașe și răzvrătite forțe creatoare, în spirit romantic („Așa s-a stins 

focul plutonic al creației eminesciene”) (Negoițescu, 1980:112), noi 

suntem tentați să o vedem ca o acceptare conștientă și asumată, în vederea 

câștigării unui lucru mai de preț pentru lirica sa, și anume echilibrul. O 

perfectă ilustrare a acestui principiu o regăsim în poemul eminescian Odă 

în metru antic. Acesta constituie poate cel mai ilustru exemplu de 

reconciliere a spiritului revoltat, faustic, al unui erou titanic ce își 

proclama cândva nemurirea, cu dezideratul antic, de echilibru și armonie, 

semnalat prin însăși rigoarea formei clasice. Eroul eminescian din 

varianta finală este de fapt tot o ipostază a titanului îmblânzit, care ajunge 

conștient de zădărnicia revoltei, aspirând la dobândirea echilibrului 

interior. Poemul dedicat inițial eroului romantic civilizator, Napoleon, 

„geniul singurătății”, care trăiește izolat de vulg, pe stâncile Corsicii, se 

transformă, treptat, într-o „odă a ființei” (Petrescu, 2005: 230), în care se 

cântă însăși condiția umană și experiența viețuirii în lume. Catrenul final 

ne oferă imaginea acestei revelații. 

Dacă în incipit eroul își clama nemurirea și singurătatea ca efigie a 

omului ales, detașat de vulg, strofa finală conține câteva indicii grăitoare 

cu privire la contactul cu alteritatea, căci suferința chinuitoare este 

cauzată, dimpotrivă, de coborârea de pe soclu și de traiul între oameni. 

Idealul nu mai este, ca în incipit, de a nu muri, de a fi rupt de vulg și de 

realitatea muritorilor, ci de a ieși învingător din „proba” decisivă viețuirii 
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în lume. Doar astfel ființa ajunge cu adevărat la cunoașterea de sine. 

Soluția nu este, deci, detașarea, refugierea pe o stâncă sau pe un soclu, de 

unde lumea să poată fi privită cu distanța și răceala, care ar împiedica 

înțelegerea esenței acesteia, căci doar trăirea nemijlocită în lume este cea 

care oferă ființei revelația din final. În această accepție, victorie nu 

înseamnă evitarea morții, ignorarea ei, ci tocmai a învăța să mori împăcat 

cu tine însuți. Așadar, acum întoarcerea spre sinele profund al ființei și 

chiar spre singurătate și „nepăsare” nu mai are același sens din incipit (de 

egoism, infatuare, superioritate), ci unul înnobilat cu noi valențe și 

profunzimi. Această revenire reprezintă o împlinire și nicidecum o 

înfrângere. Ființa care poate depăși suferința inevitabilă a viețuirii în lume 

și își poate regăsi liniștea și echilibrul interior, este cu adevărat 

învingătoare. La acest tip de izbândă credem că aspiră ființa lirică, 

„expresie pură a condiției umane” (Ibidem), în exclamația retorică din 

finalul Odei. O valorificare inedită a raportului clasic- romantic o aflăm și 

în faptul că, deși variantele au suferit o lungă serie de prefaceri, la 

imaginea eroilor antici (Hercule și Nessus), Eminescu ajunge abia 

începând cu varianta antepenultimă a Odei, reușind, prin intermediul 

acesteia,  să dea în sfârșit glas trăirilor ce îl frământau de atâția ani. Acest 

fapt ne conduce la concluzia că intertextul antic se constituie într-un 

subterfugiu prin care complexa și tulburata alteritate interioară se lasă în 

sfârșit verbalizată. Combustia sufletească, profund romantică, este încă o 

dată bemolizată prin recursul la tradiția clasică. 

Ceea ce ne propunem să arătăm în cele ce urmează este că 

interacțiunea eminesciană cu idealul clasic nu se oprește aici, ci cunoaște 

și alte  forme de valorizare. Pentru a înțelege mai bine miza profundă a 

exercițiului de apropiere a tradiției clasice, trebuie să dăm citare unei 

afirmații a poetului român dintr-un articol târziu, din 1888, din revista  

Fântâna Blanduziei: „Dacă în autorii antichității plini de adevăr, de 

eleganță, de idei nimerite și care vor rămâne pururea tineri găsim un 

remediu în contra regresului intelectual, nu vom uita că și în timpurile 

noastre există un asemenea izvor pururea reîntineritor: poezia populară” 

(Diaconescu, 2009:45). Identificăm aici încercarea poetului de a recupera 

o tradiție clasică autentică, printr-o translare a sistemului axiologic antic 

asupra poeziei autohtone, populare. Aceeași preocupare a poetului o  

întâlnim și în prima parte a poemului Epigonii. Trăirea subiectivă, voința 

infatigabilă a poetului de a se revendica de la o tradiție literară, de la un 
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trecut de aur al poeziei române, în lipsa unui real clasicism autohton, îl 

determină însă pe acesta să „înzestreze” pe precursorii săi cu valorile și 

calitățile poeților antici, care trăiau în profundă comuniune cu natura 

(punând stelele și valurile în mișcare) și convorbeau „cu idealuri”. 

Vom urmări, așadar, această perspectivă novatoare prin care 

poetul face ca folclorul autohton să concureze tradiția clasică, fără ca prin 

aceasta să se dezică vreun moment de propensiunea pentru spiritul 

romantic. Acest tip de abordare îl vom analiza în paralel cu exercițiul 

eminescian de resemantizare a unui topos ovidian- cel al lui Narcis și al 

nimfei Eco. Eminescu a preluat cele două figuri mitologice, pe care le-a 

valorificat în mod propriu, separat însă, în diferitele sale creații. Dincolo 

de unele poeme precum Juni corupți sau O călărire în zori, în care figura 

mitică a nimfei Echo este redusă la trăsăturile ei obișnuite, devenind o 

simplă îngânare a vocii lirice și un simbol al zădărniciei, despre o reală 

interacțiune în spirit creator cu mitul antic, cu rezultate remarcabile în 

plan estetic, putem vorbi îndeosebi în poeme precum Eco, Ondina și, mai 

ales, Crăiasa din povești și Călin (file din poveste). 

În poemul publicat postum Ondina (1869), regăsim o serie de 

intervenții interesante la nivelul semnificațiilor mitului antic. Întâlnim 

aici, de pildă, ecouri ale mitului narcisiac, construit, în termenii lui 

Mircea Cărtărescu, pe „o reverie a dedublării“. Astfel, aflăm că regele, 

căutând iubirea, aspiră să întâlnească o soră geamănă, deci o ființă care 

să-i semene, ca astfel să o poată iubi: „Venit-a regele să calce 

văile/Cătând o sor', (...)/Pe munți în negură, pe stânci de cremene,/El a 

cătat/O albă vergină, să-i fie gemene/Și te-a aflat”. Imaginea nimfei Echo 

este suprapusă în acest poem cu cea a altor ființe mitologice, trăsăturile ei 

răsfrângându-se când în imaginea zeiței din spațiul greco-roman, Venus- 

în varianta populară („Răpește buzelor naivei Vinere/Vorba d-amor”), 

când  în cea a Ondinei, personaj din legendele germane, caracterizat de 

același atribut al frumuseții, dar care viețuiește în ape. Nu întâmplător 

aleasa regelui este aceasta din urmă, dacă ne gândim că mediul acvatic în 

care aceasta trăiește funcționează ca un spațiu al oglindirii. Într-adevăr 

interesantă este figura junelui, care pare să îmbine trăsăturile ambelor 

figuri mitologice (Narcis și Echo). Invocarea iubirii, în acordurile 

mandolinei sale răsună într-un „eco ușor,/Setos de amor” (asemenea 

nimfei antice). Totodată, îndrăgostitul regretă neputința de a se 

metamorfoza într-o floare, pentru a putea primi măcar astfel atenția ființei 
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iubite, ceea ce ne amintește de condiția lui Narcis, care, conform 

poemului ovidian, a fost transformat după moarte într-o narcisă: „«De ce 

nu-s o floare uscată de vânt/Și pală ca fruntea pe moarte, (...)/C-atunci 

m-ai lua,/La mine-ai căta/ Gândindă, cum e trecătoare/O floare (...)»”. 

Poemul postum Eco (1872), deși reia unele strofe și imagini din 

Ondina, interesează pentru că asumă o viziune nouă, originală, față de 

mitul clasic. Grăitor în acest sens este chiar finalul acestuia. În timp ce 

Ondina se încheie totuși într-o notă optimistă, marcată de speranță („S-

aduci prin amor/ De viață fior,/În câmpul speranțelor vină,/Ondină!”), 

finalul poemului Eco este complet demistificator, o expresie a ironiei 

romantice: „Un șuier în noapte, prin codri, un vânt,/Un freamăt — și totul 

dispare... (...)/Iar junele-iubit/E-un brad putrezit/Pe trunchi de granit, pe 

ruine/Bătrâne”. Aceste versuri ridică întrebarea dacă nu cumva toate 

aceste povești mitice nu sunt decât simple himere, constructe ale 

imaginației, fără corespondent în lumea concretă, perceptibilă. Finalul 

acestui poem construit pe valorificarea unui motiv clasic, după cum 

anunță și titlul, este deturnat în spirit romantic, demistificator, poetul 

făcând astfel ca cele două dimensiuni ale spiritului să coexiste în cadrul 

aceleiași compoziții. Edgar Papu observa această dimensiune demitizantă 

a liricii eminesciene, insistând pe voluptatea de „a nărui însuşi mitul 

făurit de ea cu câteva clipe mai-nainte şi de a se delecta chiar de uşurinţa 

cu care el se prăbuşeşte, asemenea unui castel de cărţi de joc” (Papu, 

1979: 171). 

O interpretare inedită a mitului ovidian găsim în poemul Crăiasa 

din povești (1876): „Ca să vad-un chip, se uită/Cum aleargă apa-n 

cercuri./Căci vrăjit demult e lacul/De-un cuvânt al sfintei Miercuri;//Ca 

să iasă chipu-n față,/Trandafiri aruncă tineri,/Căci vrăjiți sunt 

trandafirii/De-un cuvânt al sfintei Vineri”. Eminescu lucrează aici cu 

mitul antic, căci motivul oglindirii în apă capătă dimensiuni de ritual și 

este înnobilat cu valențe magice, prin prezența unor figuri mitologice 

populare, sfânta Miercuri, sfânta Vineri (asociată uneori cu Venus, zeița 

frumuseții). Astfel, procesul oglindirii este prezentat ca un efect al 

farmecelor făcute de o ființă supranaturală, protectoare a iubirii. 

Ecouri încă mai explicite ale motivului ovidian se regăsesc în 

poemul Călin (file din poveste). Recursul la mitul antic este aici devoalat 

și nu doar sugerat, ca în poemele anterioare, căci, după cum vom vedea în 

continuare, miza poemului este una mai mare decât de a se revendica de 
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la un simplu motiv clasic:„Fiecine cum i-e vrerea, despre fete samă deie-

și -/Dar ea seamănă celora îndrăgiți de singuri ei-și./Și Narcis văzându-

și fața în oglinda sa, izvorul,/Singur fuse îndrăgitul, singur el 

îndrăgitorul.‖ Tabloul al doilea descrie cu o deosebită grație un ritual al 

oglindirii, în care tânăra se descoperă pe sine, având revelația propriei 

feminități și frumuseți. Aceasta, contemplându-și propria proiecție în 

oglindă, pare că ajunge la iubirea egoistă („Și zărind rotundu-mi umăr 

mai că-mi vine să-l sărut.‖). Această idee este însă demontată în versurile 

următoare, în care are loc invocarea figurii mitologice populare a 

zburătorului, formă inocentă de mistificare deliberată din partea tinerei: 

„Cum nu vine zburătorul, ca la pieptul lui să caz?/Dacă boiul mi-l 

înmlădiu, dacă ochii mei îmi plac,/E temeiul că acestea fericit pe el îl 

fac./Și mi-s dragă mie însămi, pentru că-i sunt dragă lui”. 

Așadar, mitul lui Narcis apare aici îngemănat cu mitul românesc 

erotic al Zburătorului. Fata de împărat, deși se contemplă pe sine în fața 

oglinzii, asemenea lui Narcis în undele apelor, nu devine, totuși, un 

echivalent feminin al tânărului naiv, căci nu aspiră la contopirea cu 

propriul sine, ci cu acel „zburator cu plete negre” pe care îl invocă în 

chemarea ei. Acesta este încă un exemplu în care tânărul neștiutor ajunge 

la cunoașterea de sine (și la dragostea de sine) prin raportare la alteritate 

(eros). Conceptul de narcisism a primit, astfel, noi valențe, depășind 

nivelul de oglindire primară, pecetluită de moarte. Revenind la aceste 

două ultime poeme prezentate, observăm că inovația eminesciană stă 

tocmai în caracterul lor hibrid, în eclectismul lor programatic. Eminescu 

reușește performanța de a face să se armonizeze în interiorul aceluiași 

poem elemente de mitologie antică cu motive folclorice, iar procedeul 

denudării surselor atrage atenția asupra jocului cu mitul, pe care poetul, în 

spirit profund romantic, îl practică. 

Concluzionând, teoria noastră este că Eminescu nu e original în 

imitarea anticilor, ori prin situarea în siajul romanticilor. Nici hiatusul 

deschis între antici și moderni nu este o idee nouă, ci reprezintă un topos 

comun al umanioarelor. Adevărata reușită eminesciană stă, credem noi, în 

modul cu totul aparte în care face ca cele două resorturi să fuzioneze, ca 

prin armonizarea contrariilor să se anihileze orice clivaj. Intenția noastră a 

fost să arătăm că mai mult decât simpla juxtapunere ori opoziție a celor 

două tradiții, fecundă în plan estetic este interacțiunea lor, capabilă să le 

modifice reciproc. Cu adevărat eminesciană este această armonizare a 
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contrariilor clasic-romantic, clasic-folcloric, clasic-folcloric-romantic, 

căci ceea ce Eminescu a intuit este o formă superioară de creație, care să 

proiecteze o fuziune a spiritului modern, în perpetuă expansiune, cu 

exigențele canonice ale clasicității, ori cu valențele novatoare ale 

folclorului. 
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Abstract 

The present study focuses on the particular ways of interaction 

between Eminescu`s work and the ancient harmony, a concept which 

summarizes not only the spiritual configuration of the ancient individuals 

(which implies temper, calmness, tranquillity of mind, ataraxia), but also 

the goal of the artistic craftsmanship at that time and the whole literary 

tradition of the classical masters, which Eminescu himself claims to 

compete. Our approach is based on the premise that the attempt to 

assimilate the ancient harmony was by Eminescu rather an agonistic 

challenge, a battle with the romantic spirit, which also defines his art, 

and a prolific aesthetic resemblance to the innovative valences of 

folklore. In this confrontation has prevailed either a dimension of the 

spirit or another, but the real success has been achieved, we believe, 

through the unity of opposites, in the form of the synthesis between 

classicism, romanticism and folklore. 

Key-words: ancient harmony, synthesis, classicism, romanticism, 

folklore 
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DIANA BLAGA 

Master II, Iaşi 

Ut musica poesis. Interpretări cinematografice ale creației 

eminesciene 

Încă din ultimii ani de viață, ne demonstrează Mihai Zamfir, 

Eminescu este supus unui proces de mitizare asupra căruia el nu are nicio 

contribuție în mod conștient. Însă biografia și opera poetului au dat ele 

însele ocazia mitizării și au facilitat stereotipizarea, înscrierea sa într-o 

schemă. Eminescu a putut fi nu doar model creator sau figură tutelară 

pentru o ideologie, ci și subiectul unei literaturi care îl revendică în 

calitate de protagonist, literatură care poate fi percepută ca o critică 

alternativă la ansamblul pe care viața și opera eminesciene îl constituie. 

Este și cazul ecranizărilor, care mizează, în principal, pe biografia 

eminesciană, dar nu omit să valorifice și opera. În acest sens, vom avea în 

vedere, în principal, filmul Luceafărul din 1986, în regia lui Emil 

Loteanu, pentru modurile în care cele două dimensiuni ale personalității 

eminesciene sunt reactivate, dar și documentarul realizat în 1914 de 

Octav Minar, Simfonia venețiană, precum și producția din 1989 a lui 

Nicolae Mărgineanu, Un bulgăre de humă, în care Eminescu e urmărit în 

raporturile sale de prietenie cu Ion Creangă. Însă, înainte de aceasta, 

întrebarea care se ridică ține de specificul cinematografiei, de raporturile 

acestei arte cu literatura, dar și cu celelalte forme artistice. 

Cinematografia reprezintă, ca și celelalte arte, ale căror origini se 

întorc mult în timp, un limbaj. Dacă un Christian Metz, plecând de la 

lingvistica structurală, vorbește despre film ca limbaj din punct de vedere 

metodologic, un teoretician ca André Bazin privește filmul din 

perspectivă ontologică, ca manifestare a unei percepții asupra lumii, tot 

un limbaj, însă în sens metaforic. Problema specificității filmului în 

principal în raportul său cu literatura se ridică cu atât mai mult atunci 

când intră în discuție procesul adaptărilor, al transpunerii unei opere 

literare în film, sau ca în cazul de față, al filmului biografic. Dezbaterile 

pe această temă se încadrează pe o linie ce merge între fidelitate și 

originalitate, prin referire la raportarea regizorului față de subiectul ales. 

S-a arătat însă că a vorbi despre fidelitatea unui film față de „textul” de 
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plecare este impropriu chiar și avându-se în vedere doar complexitatea 

ridicată a resurselor de care dispune cinematografia în fața literaturii. 

Chiar dacă odată cu postmodernismul literatura devine și ea un construct 

din ce în ce mai eterogen, filmul, prin natura sa, ajunge cu această 

„canibalizare” (Stam, 2000: 61) la paroxism. Însă, de pildă, regizorul 

Andrei Tarkovski respinge ideea cinematografiei ca artă sincretică, 

deoarece, spune el, a vedea filmul ca un amalgam de caracteristici 

împrumutate din celelalte arte înseamnă a-l transforma într-un hibrid 

lipsit de esență și de originalitate, un construct în care se pierde 

autenticitatea, căci adevărata artă cinematografică, susține regizorul rus, 

mizează pe observarea vieții de către artist din perspectiva sa proprie, iar 

„ideea este de a alege și a reuni momente ale unor fapte succesive, știind, 

văzând și auzind exact ce se află între ele, ce le dă continuitate” 

(Tarkovski, 2015: 82). Deci, conform lui Tarkovski, cinematograful nu 

adună pur și simplu caracteristici ale celorlalte arte, ci această proprietate 

este o „manifestare a legilor sale artistice de bază” (Ibidem: 83). 

După cum am menționat mai sus, transpunerea în cinematografie 

a vieții și a operei unui om reprezintă o formă alternativă de interpretare a 

acestora. Vizată nu este fidelitatea, ci viziunea celui care interpretează. 

Dacă ne raportăm la Eminescu și la interpretările variate la care a fost 

supus și care au contribuit de cele mai multe ori la conturarea mitului, 

trebuie să avem în vedere și faptul că specialiștii subliniază caracterul 

imaginar al constructelor mitologizate, care au ca principal obiectiv pe 

acela de a da sens atitudinilor și comportamentelor unei comunități sau 

ale unui individ creator, de a servi ca „principiu călăuzitor” (Boia, 2005: 

56). În plus, întorcându-ne la reflecțiile lui Andrei Tarkovski, regizorul 

observă că orice interpretare are ca punct de plecare afinitățile spirituale 

și ideologice dintre artiști: regizorul, care transpune viziunea sa asupra 

subiectului (uman, în acest caz), și subiectul, la rândul său artist. În 

ambele cazuri, se dovedește relevantă o analiză a raportării lui Emil 

Loteanu la Mihai Eminescu, a considerentelor care l-au determinat pe 

regizorul basarabean să creeze un film despre acesta. Cele mai multe 

dintre motivațiile sale se află în filmul propriu-zis, în secvențele 

metacinematografice pe care le conține. Dacă e să urmăm una dintre căile 

deschise de Ioana Bot, atitudinea și opțiunile lui Emil Loteanu, „nevoia 

[sa] de Eminescu” (Bot, 2001: 13) pot fi explicate prin „postura de exilat” 

(Ibidem), aceea a basarabeanului care a copilărit în Regatul României, a 
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studiat și a profesat mult timp la Moscova, iar mai apoi în Republica 

Moldova, simțind astfel nevoia legitimității prin identificarea cu o figură 

tutelară a culturii române. Luceafărul apare în 1986, la un an după 

întoarcerea definitivă de la Moscova a regizorului. De asemenea, tot din 

aceeași nevoie a legitimității, scrie scenariul filmului Miorița un an mai 

târziu. Aceleași motivații se aplică și lui Cristian Petru Bălan, autor al 

unui scenariu pentru un alt film despre viața și opera eminesciene. 

Scenariul său a fost contractat încă din 1967, dar realizarea filmului ce 

avea să poarte titlul Geniu sublim a fost anulată după exilul autorului, 

care își va publica textul în anii '90 în SUA. Apelul la o figură centrală a 

culturii trădează, în cazul celor doi, efortul de a ieși dintr-o zonă 

marginală, nevoia de recunoaștere a lor ca aparținând unei comunități 

unitare. În plus, în discursurile pe marginea celor două scenarii se 

remarcă insistența asupra singularității demersurilor lor în câmpul 

ecranizărilor eminesciene. Pentru Cristian Petru Bălan Luceafărul lui 

Emil Loteanu nu intră în discuție, fiind o producție din afara țării, pe când 

comentatorii filmului din 1986 (în special dacă aparțin Republicii 

Moldova) insistă asupra faptului că singura interpretare cinematografică 

bazată pe viața și opera lui Eminescu nu s-a realizat pe teritoriul 

României. Nevoia de legitimitate și de ieșire din marginal este mult mai 

pronunțată în această situație.
1
 

Cât privește afinitățile spirituale pe care Emil Loteanu le 

împărtășește cu Eminescu, putem porni de la faptul că regizorul însuși a 

scris și a publicat poezii înainte de a se dedica cinematografiei întru totul. 

Însă adevărata măsură a determinărilor alegerii subiectului și a intențiilor 

creatoare ne-o dă naratorul intraficțional al ecranizării, regizorul 

spectacolului de balet Luceafărul, introdus secvențial în film (interpretat 

de însuși Emil Loteanu). Cuvintele rostite de acesta pentru criticii de 

teatru care îl interoghează subliniază imposibilitatea cuprinderii 

subiectului, care pare a deschide constant noi și noi orizonturi: 

„Spectacolul nu este cel pe care l-am visat eu. Sunt mai în vârstă decât 

autorul poemului cu 11 ani și am învățat câte ceva din experiența lui. În 

                                                 
1
 În niciunul dintre cazuri nu se au în vedere Simfonia venețiană sau Un bulgăre de 

humă: primul, deoarece este mai degrabă un documentar, iar cel de-al doilea, pentru că 

protagonistul este, de fapt, Ion Creangă. 
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cazul de față nu contează reușita, ci senzația desăvârșirii. [...] Unicul sens 

al acestui spectacol, pare-mi-se, este ineditul trăirii, mai bun sau mai rău, 

nu contează; el trebuie să se nască viu, acum, aici, printre noi; o 

confesiune spontană a artistului, trăirea unei biografii. Este vorba de un 

tribut al meu, personal, față de acest om. Restul, pe scenă”. Cuvintele 

regizorului trimit la ideea tarkovskiană a „sculpturii în timp”. Tarkovski 

respinge ideea perceperii cinematografiei din punct de vedere tehnic, 

văzând în această perspectivă o amputare a adevăratelor resorturi ale artei 

filmului. Artistul surprinde în creația sa viața, viață care se întinde în 

timp, de aici și descrierea acțiunii regizorului ca „a sculpta în timp”, adică 

a cuprinde timpul ireversibil într-o materialitate
2
 a imaginii. În aceeași 

linie merg și considerațiile privind „gândirea-cinema” dezvoltate de 

Cezar Gheorghe pornind de la conceptul lui Gilles Deleuze. Bergsonian, 

francezul inițiază o filosofie a filmului pornind dinspre una a imaginii 

care devine gândire, adică reprezintă o viziune și „constituie o punte de 

legătură între materie (lume) și senzație (om)” (Gheorghe, 2014: 79). 

Filmul Luceafărul pare a urmări cuprinderea în eternitate a omului Mihai 

Eminescu printr-o viziune artistică mizând pe autenticitate. Căci în ciuda 

unui discurs poetizat, interpretarea lui Emil Loteanu se distanțează de 

clișee și stereotipii prin câteva opțiuni esențiale.  

În primul rând, protagonistul este un Eminescu la maturitate (37 

de ani), căruia i se alătură și imaginea adolescentului, la care se trimite 

prin analogii și rememorări. Eminescu matur, interpretat de actorul Vasile 

Zubcu Codreanu, oferă o cu totul altă imagine decât aceea pe care o 

înfățișează un Eminescu la 26 de ani, în interpretarea lui Adrian Pintea. 

Luceafărul pornește chiar de la opoziția dintre cele două celebre 

fotografii ale poetului: cea făcută la Viena, la 19 ani, și cea de la 37 de 

ani, unde apare un Eminescu îmbătrânit. Popularizarea celei dintâi vine 

din aceleași considerente mitizante. Chipul este perceput ca o expresie a 

personalității individului, astfel încât figura angelică a lui Eminescu din 

fotografia vieneză reprezintă o confirmare a excepționalității sale, a 

statutului său de profet al neamului. O fotografie poate reprezenta un 

pretext pe marginea căruia spectatorul creează povești, mai mult sau mai 

                                                 
2
 Spre deosebire de muzică, de exemplu, care mizează, dimpotrivă, pe o suspendare a 

temporalității. 
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puțin adevărate. În plus, fotografia aceasta oferă stabilitate mitului 

eminescian, căci ceea ce ar mai fi putut fi pus sub semnul întrebării 

capătă siguranță, „trecutul e din această clipă la fel de sigur ca prezentul, 

ceea ce se vede pe hârtie este la fel de sigur ca tot ce e palpabil” (Barthes, 

2005: 79). Luceafărul lui Emil Loteanu pornește de la căutarea unui 

răspuns pentru schimbarea radicală dintre cele două fotografii și, deși 

filmul nu îl oferă explicit, căci cunoașterea absolută a fenomenului 

Eminescu pare imposibilă, răspunsul pare a fi oferit de ipostazele în care 

apare poetul la această vârstă critică pentru el, dar și într-o descriere 

succintă pe care naratorul i-o face: „un înțelept naiv, un mărinimos în care 

s-au bătut cuie cu nemiluita”. Eminescu pare a fi, astfel, victimă a unei 

societăți care nu a putut să îl înțeleagă, supus fatalității destinului creator, 

pentru care scrisul ajunge un blestem, descris în film de poet în spirit 

romantic ca „o maladie, un soi de febră de care nu pot scăpa”. 

Apoi, nu mai găsim la Emil Loteanu opțiunea utilizării creației 

poetice eminesciene ca document, precum se întrevede, de exemplu, în 

timpuriul documentar al lui Octav Minar. De altfel, Minar fiind unul 

dintre cei care au contribuit la conturarea mitului, documentarul său 

insistă pe anecdotic (în prim-plan fiind, de altfel, relația cu Veronica 

Micle și prietenia cu Ion Creangă) și pe o plasare în concret a poetului 

prin marcarea locurilor pe unde acesta ar fi trecut, Eminescu fiind 

recuperat, mai ales în 1914, ca element unificator al provinciilor 

românești, atât de necesar în acel moment istoric. Iar dacă intențiile 

mitologizante nu ar fi fost destul de evidente, primele versuri citate în 

acest documentar reprezintă aluzii la boala poetului: „Unde-s șirurile 

clare din viața-mi să le spun/Ah, organele-s sfărmate și maestrul e 

nebun!” (Scrisoarea IV). În Luceafărul se stabilește o logică între poezii 

și secvențele care le cuprind, însă este ceea ce teoreticienii numesc o 

logică poetică a creației cinematografice. Această proprietate este, de 

altfel, specifică întregului film. Se mizează pe secvențialitate, sensul 

întregului stând nu în continuitatea dramatică, convențională a artei, ci 

într-o interacționare poetică a secvențelor. Procedeul nu atinge la Emil 

Loteanu performanțele lui Tarkovski din Oglinda, însă constituie o 

privire inedită asupra vieții și asupra operei poetului, dar în special asupra 

modului în care cele două se  întrepătrund.  

Îmbinarea firului biografic al filmului cu secvențele de balet 

plasate în planul regizorului intraficțional determină aceeași logică de 
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ordin poetic. Muzica baletului este compusă de Eugen Doga, după un 

libret scris de Emil Loteanu pornind de la poemul Luceafărul și 

sugerează în ritmicitatea ei o mișcare cosmică, un dans astral cu fluctuații 

ce pornesc de la senzația de plutire până la sugestia haosului. Spectacolul 

chiar a fost montat pe scena Teatrului de Operă și Balet din Chișinău. De 

altfel, încă de la început, regizorul intraficțional mărturisește că filmul 

este rezultatul încercării de a pune în scenă un spectacol, însă „pentru a 

depăși convenționalul, cartonul, pânza, vopseaua, cleiul, peruca, scândura 

scenei, propria noastră inerție, a trebuit să ne coborâm spre el, cu un secol 

în urmă, să-i simțim privirea și respirația, să trăim alături de el în 

fierberea vieții sale”. Rezultă de aici că cinematografia este singura artă 

capabilă de a cuprinde o personalitate precum cea a lui Eminescu, așa 

cum este văzută ea de Emil Loteanu, desigur, în toată complexitatea sa, 

ceea ce ne întoarce la sculptura în timp a lui Tarkovski. Filmul este, în 

termenii lui Christian Metz, un limbaj pluri-codat în care se întrepătrund 

coduri specifice (ce aparțin doar cinematografiei) și coduri nespecifice 

(întâlnite și în afara limbajului cinematografic) (apud Stam, 2000: 120). 

Regizorul basarabean urmărește surprinderea acelei continuități și 

interrelaționări dintre elemente artistice diferite, astfel încât rezultatul să 

fie cel al unei organicități, și nu al aglutinării artificiale.  

Cât privește spectacolul de balet privit în sine, așa cum filmul este 

o alternativă de interpretare, la fel este și dansul. Chiar mai mult, aceste 

abordări mai puțin convenționale ale literaturii scot la iveală dimensiuni 

ale operei poate altfel ignorate sau considerate nerelevante, grație unei 

„intermitențe” (Schmid, 2013: 188) între cele două arte. Numit de 

Mallarmé „forma teatrală a poeziei prin excelență” (apud ibidem: 198), 

dansul poate exprima prin dinamica sa stări de o intensitate emoțională 

ridicată. Relevantă în acest sens este, în filmul lui Loteanu, scena de 

iubire dintre Eminescu și Veronica, suspendată în planul narativ al 

filmului în imaginea unei îmbrățișări profunde și transferată în dansul 

balerinilor, care este în sine un limbaj prin care dorința, pasiunea sunt 

sugerate la un nivel artistic superior. Pe lângă acestea, viziunea lui Emil 

Loteanu nu absolutizează relația de dragoste dintre poet și Veronica 

Micle. Deși subliniază coincidențele dintre viețile celor doi și importanța 

acestei relații pentru Eminescu, Veronica „părea că vine din dragostea 

copilăriei”, pare și ea o reproducere a fetei „cu părul de aur din lunca 

Ipoteștilor”. Ideea este amplificată prin reprezentarea tuturor femeilor din 
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viața poetului ca repetări ale aceleiași iubiri din adolescență și prin 

imaginea femeii pe care are impresia că o vede prin fereastra sanatoriului.  

Dacă Nicolae Mărgineanu ne înfățișează în Un bulgăre de humă 

un Eminescu visător, vesel doar în preajma lui Creangă, cel din filmul lui 

Emil Loteanu este mult mai ancorat în realitate, un epicureic materialist, 

care îi spune Veronicăi, care pare a împărtăși toate clișeele despre poetul 

romantic: „Un regat pentru o pâne scoasă din cuptor și veșnicia pentru o 

garafă cu vin. [...] Romanticii trebuie să mănânce bine!”. Tot în această 

linie, ne este prezentat un Eminescu care declară că, dincolo de orice 

filosofie antică sau contemporană, „sursa fericirii sale terestre” sunt „200 

de lei lunare, leafa unui telegrafist”. O atitudine de respingere a oricăror 

filosofii din partea poetului ni se propune chiar din prima scenă în care 

apare în plin act al creației, scandând versurile unui poem precum Eu nu 

cred nici în Iehova. Singurii de la care se revendică Eminescu adolescent 

sunt muza Melpomene și Shakespeare. Într-o scenă de o sinceritate 

maximă emanată chiar din neobișnuitul ei, copilul interpretează 

monologul hamletian într-un pod, cu un dovleac sculptat și aprins în 

mână. Scena capătă semnificații și mai adânci pusă în contrast cu cele în 

care apare statutul teatrelor de la acea vreme. Imaginea copilului recitând 

din Shakespeare capătă autenticitate în contrast cu inadecvarea și poza 

actorilor așa-zis profesioniști. Spre sfârșit, dihotomia autentic – 

superficial revine, de data aceasta sugerându-se, prin viziunea poetului, că 

geniul adevărat printre atâtea simulacre de oameni de cultură mai poate fi 

doar un lăutar, un continuator al lui Barbu Lăutaru. O imagine care revine 

obsesiv în film, în slujba aceleiași logici poetice, este și cea cu Eminescu 

aflat mereu între domicilii, condamnat la a-și căra lada cu manuscrise, 

„Academia dlui Mihail Eminescu”. Extrem de sugestivă este scena urcării 

aceste lăzi pe un deal, resimțit ca o Golgotă a poetului, care își ispășește o 

vină iminentă.  

Se cere și o analiză a resorturilor care au determinat alegerea 

poemului Luceafărul ca punct de plecare și centru al ecranizării. 

Regizorul intraficțional îl interpretează explicit ca manifestare deplină a 

personalității eminesciene: „Acest poem s-a adunat în el de-a lungul vieții 

cum s-adună apele în albia unui fluviu. Poemul iubirii pe pământ. Cruda 

experiență a setei de absolut; iubirea ca o confirmare a sensului existenței 

noastre, iubirea ca o ultimă și unică șansă”. Odată cu moartea iubitei din 

copilărie, poetul intră într-o nouă vârstă: „Și poate atunci, în ființa sa 
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cutremurată, s-au înfiripat din moarte și iubire, încă haotice, încă 

nedefinite începuturile viitorului poem. Atunci s-a-ncheiat copilăria”. Nu 

doar muzica sugerează un dans cosmic, ci și jocurile de lumini care 

însoțesc dansul balerinilor și care amintesc de viziunea artistică a lui 

Sabin Bălașa din fresca din Aula Magna a Universității din Iași. Mai 

mult, acestea surprind, în concordanță deplină cu mișcările interpreților, 

aceleași stări oscilatorii între plutire astrală și stare apocaliptică.  

Fascinația perpetuă pentru personalitatea lui Mihai Eminescu 

capătă de la un moment istoric la altul, în funcție de interese și de scopuri, 

nuanțe mai mult sau mai puțin fidele originalului. Interpretările merg, 

cum este firesc, în linia subiectivității viziunii, fără a se urmări fidelitatea 

față de original. Scopurile, declarate sau nu, nu sunt de a recupera un om, 

ci de a institui un model autoritar și legitimator, cum este destul de 

evident prin documentarul lui Octav Minar, care recuperează în 1914 un 

Eminescu al tuturor provinciilor românești, capabil să constituie un liant 

în plus pentru ideea unității naționale. Un om devine astfel construct al 

unei culturi, al unei națiuni, lucru posibil și pentru că prezintă premisele 

unei complexități ofertante. Tocmai complexitatea aceasta crede un 

regizor precum Emil Loteanu că nu poate fi surprinsă decât de o artă la 

fel de complexă, cinematografia. Luceafărul cuprinde viziunea unui artist 

al secolului al XIX-lea interpretată de cea a unui artist al secolului al XX-

lea aflat în căutarea unei figuri tutelare din punct de vedere creator și 

identitar. Acestea se transferă astăzi în viziunea spectatorului, care, 

privind filmul, percepe și reactivează, intertextual, o întreagă istorie a 

receptării unui construct cultural.  

FILMOGRAFIE 

Simfonia venețiană, 1914, România, realizator: Octav Minar. 

Luceafărul, 1986, Republica Moldova, regia: Emil Loteanu. 

Un bulgăre de humă, 1989, România, regia: Nicolae Mărgineanu. 
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Abstract 

Mihai Eminescu has been not only a model of creation for various 

artists or a tutelary figure throughout time, but he also constituted the 

subject of a sort of literature where he is the main character, as well as a 

model within the films which are based on his biography and on his 

writings alike. This kind of literature and these cinamatographic 

adaptations can be seen as an alternative critique to the ensemble formed 

by the life and writings of Eminescu. What these artistic productions aim 

to highlight is not to stick to fidelity, but rather to emphasize the view of 

the artist (in this case, the director) and his understanding of the subject 

within the process of adaptation. Furthermore, it is not proper to talk 

about the fidelity of a movie towards his inspiration if we take into 

consideration the complex resources of cinematography compared to 

those of literature. To lay emphasis on these aspects, the study focuses on 

Emil Loteanu's 1986 movie, Luceafărul, but also on Simfonia venețiană, a 

documentary directed by Octav Minar in 1914, and on Nicolae 

Mărgineanu's 1989 movie, Un bulgăre de humă.  

 

Key-words: cinematography, biography, adaptation, 

photography, myth. 
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Citatul eminescian. Intertext în versificația tezistă 

românească 

Mitul eminescian și ideologia  
Mitul construit în jurul lui Mihai Eminescu se prezintă ca un 

sistem de semnificare ce apelează la ceea ce este considerat definitoriu 

societății. Astfel, mitul devine un semn discursiv problematic fiind, în 

același timp, semnificant și semnificat, formă și conținut, iar ceea ce îl 

caracterizează este motivarea, deoarece „este necesară însăși duplicității 

mitului: mitul folosește analogia dintre sens și formă: nu există mit fără 

formă motivată” (Barthes, 2015: 238). 

Necesitatea motivării mitului îi determină fragilitatea în fața 

ideologiei. Când se încearcă legitimarea unei ideologii politice, naționale 

sau culturale, se apelează în discurs la mitul eminescian, ce prezintă un 

caracter identitar. Discursul propagandistic face trimiteri la imagini 

mitizate, dorind confiscarea rostirii care i se sustrage și plasarea 

ideologiei ca dominantă în spațiul textual. Totodată, atât mitul, cât și 

ideologia sunt structuri discursive care funcționează la nivel de 

colectivitate. Dar, dacă o figură mitizată apare ca punct cosmotic al unei 

comunități, ideologia se va dori subtextuală mitului, care se prefigurează 

ca argument legitimator. Prin urmare, funcția mitului nu este ștergerea 

unei teze, ci medierea receptării prin utilizarea locurilor culturale comune, 

a clișeelor și a stereotipurilor. În imaginarul identitar românesc, ipostaza 

proiectată în mit a poetului național este una recurentă în sfera 

discursivității, întrupând a priori valorile naționale care sunt urmărite prin 

raportarea la Mihai Eminescu.  

Mitul face vulnerabilă figura autorului la stereotipuri, dar această 

construcție rigidă din formule clișeizate își dovedește rezistența în timp 

prin pluriperspectivismul ideologic din care poate fi privit. „Metaforic 

vorbind, mitul (iar mitul cultural modern nu constituie o excepție) 

asociază propriului său text (construit mozaical, pe o schemă 

combinatorică de o luminoasă simplitate, facilitând tipologiile) o funcție 
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cosmogonică: el dă (face, propune, impune, legitimează etc.) o ordine 

lumii colectivității care îl propagă. Faptul că respectiva ordine este 

(ideologic vorbind) orientată adaugă dimensiunea ideologicului în 

interiorul acestui cal troian în act” (Bot, 2001: 29). 

 

Working papers  
Relația ideologiei cu mitul eminescian se observă în dedicațiile 

lirice adresate celui numit „poetul național”. Cea mai facilă metodă de 

comunicare cu lirica eminesciană, în cadrul versificației teziste, o 

reprezintă actul citării, încercându-se transferul funcției identitare și 

cosmotice dinspre figura autorului spre un sistem ideologic. Observarea 

diacronică a actului citării din lirica eminesciană în versificația 

propagandistică revelează intertextului „o triplă funcție: translingvistică, 

gnoseologică, politică” (Pentru o teorie a textului, 1980: 282). 

Configurarea textului în urma citării creează un act dialogic între 

cele două instanțe textuale, vizând atât producerea unui sens nou, cât și 

schimbul de sens. În termenii Juliei Kristeva, „vom defini textul ca un 

aparat trans-lingvistic care distribuie ordinea limbii, punând în relație un 

cuvânt comunicativ care vizează informația directă cu diferite tipuri de 

enunțuri anterioare sau sincronice. Textul este deci o productivitate […] 

este deci o permutare de texte, o inter-textualitate: în spațiul unui text mai 

multe enunțuri luate din alte texte se încrucișează și se neutralizează” 

(Ibidem: 252). 

În acest fel, textul nu rămâne o unitate monadică, singulară și 

închisă, ci trebuie văzut ca făcând parte dintr-un ansamblu în care se 

integrează și pe care, la rândul său, îl integrează. Textul aparține unei 

categorii superioare, discursive, unde nu există un dat static. Conținuturile 

categoriale sunt într-o perpetuă transcendere a unor granițe fie că ne 

referim strict la fragmente aparținând unor creații anterioare, fie că lărgim 

sfera de raportare, privind înspre modurile de enunțare, tipologii 

discursive sau genuri literare. Această transcendere a granițelor 

fragmentare între texte este denumită de Genette drept transtextualitate: 

„Aceasta este deci cea pe care o redenumesc de acum înainte ca 

hipertextualitate. Înțeleg prin ea orice relație care leagă un text B (pe 

care-l voi numi hipertext) de unul anterior A (pe care-l voi numi, 

bineînțeles, hipotext) în care se inserează pe sine într-o modalitate diferită 

de cea a comentariului” (Genette, 1982: 13). 
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Traversarea granițelor textuale nu se oprește la simpla translatare 

a unor fragmente, citarea devine actul unui prezent continuu al textului ce 

se scrie pe sine prin procesul citării, această durată a citării este denumită 

de Antoine Compagnon working papers (Compagnon, 1979: 44-45). 

Actul citării ca procedeu ce prezintă o durată proprie devine act al 

enunțării care se actualizează pe sine în timpul lecturii. Pendularea între 

cele două texte transformă citatul într-un element problematic, mai ales 

când este integrat într-un text cu miză ideologică.  

Citatul nu constituie doar o relație intertextuală, astfel, o situație 

tipică de citare nu presupune doar două texte, T1, cel în care un fragment 

(t) apare prima dată, și T2, în care același fragment (t) devine obiectul 

citării. Enunț el însuși, t, este elementul unui schimb atât între cele două 

texte T1 și T2, cât și între cei doi autori cărora le aparțin, A1 și A2 (Ibidem: 

66). Așadar, nu mai identificăm doar o simplă relație între T1 și T2, ci 

între două sisteme, fiecare compus dintr-un text și un subiect care pune în 

act enunțarea, S1(A1, T1) și S2(A2, T2). Relația devine una complexă, 

multipolară: „fiecare din cele două sisteme S1 și S2 constituie o entitate 

semiotică originală: un sistem semiotic, adică un sistem de semne care își 

definește lui însuși modul de funcționare, prin raportare la limbă și la 

interdiscursivitate” (Ibidem: 67). 

 

Interdiscursivitate și subversiune 

În spațiul intertextual, „mobilitatea suprafețelor textuale 

fragmentare, faptul că fiecare intră în relație prin alunecare, întretăiere, 

repetiție, permutare cu toate celelalte, fac imposibilă o lectură propriu-zis 

liniară; dar însăși această mobilitate, adică imposibilitatea de a le orienta 

în funcție de un centru definit, unic, oferă spre lectură, în acest text, 

relația sa cu celelalte text” (Pentru o teorie a textului, 1980: 244-245). 

Aici intervine factorul subversiv al citatului, căci într-o dimensiune 

textuală lipsită de o centralitate bine definită, discursul citant poate fi 

supus unui proces de deconstrucție. Contrastul care se realizează prin 

colajul unui fragment eminescian într-o dedicație lipsită de o dimensiune 

estetică este cel care va reliefa dimensiunea ideologică a textului ca 

întreg.  

Evidențierea cauzei teziste se realizează prin gradul diferit de 

poeticitate dintre citatul preluat dintr-o creație consacrată și scriitura 

citantă; acesta este motivul pentru care, în cursul lucrării de față, ne-am 
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referit la textele analizate ocolind termenul „poezie”. Criteriul de 

poeticitate a citatului se manifestă „în calitatea cuvântului de a fi perceput 

în calitatea sa de cuvânt și nu ca un simplu substitut al unui obiect numit, 

dar nici ca explozie de emoție. În calitatea cuvintelor și a sintaxei lor, a 

semnificației lor, a formei lor externe și interne de a nu fi indici 

indiferenți de realitate, dar de a poseda propria greutate și propria 

valoare” (Jakobson, 1977: 46). Asumând un criteriu de poeticitate, 

discursul devine unul autonom, ce se guvernează după legi proprii, dar 

dacă dominanta textuală este una ideologică, atunci dimensiunea poetică 

a unui discurs nu mai poate fi luată în considerare. El devine o simplă 

mașinațiune de propagare a unor idei care nu se încadrează în sfera 

literarului.  

 

Mitul eminescian. Intertext și tezism în dedicațiile lirice  
Forme de raportare la figura lui Mihai Eminescu, dedicațiile lirice 

ce îi sunt adresate integrează citatul eminescian în propriul sistem 

semiotic nu doar cu scop elogiant, ci și conferind intertextului o funcție 

legitimatoare. Pentru a identifica constantele raportării la mitul 

eminescian, prin transtextualitate, dar și în absența ei, vom supune textele 

alese unei metode transformaționale, care „ne determină deci să situăm 

structura literară în ansamblul social, considerat ca ansamblu textual” 

(Pentru o teorie a textului, 1980: 266). Încadrând textele dedicate lui 

Mihai Eminescu contextului istoric al apariției lor, reconstituim orizontul 

de așteptare politico-cultural, sugerând modalitatea în care un text citește 

istoria și se integrează ei.  

Volumul „Eminescu – pururi tânăr. Dedicații lirice”
1
 cuprinde 

dedicațiile adresate lui Mihai Eminescu, iar, dacă în contemporaneitatea 

autorului numărul lor este redus, el va crește odată cu dezvoltarea mitului 

și cu evoluția receptării eminesciene, influențată de postumele publicate 

începând cu anul 1912. Observabilă este gruparea dedicațiilor în funcție 

de evenimențialitatea istorică și de celebrarea momentelor din biografia 

autorului; înainte de 1940, cel mai mare număr de texte apare în anul 

                                                 
1
 „Eminescu – pururi tânăr. Dedicații lirice”, volum coordonat de acad. Mihai 

Cimpoi, reprezintă antologia la care ne raportăm în lucrarea de față,  cuprinzând 

versificația ocazională dedicată lui Eminescu în perioda 1870-1990.  
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1939, marcând cincizeci de ani de la moartea lui Eminescu. Ulterior 

instaurării regimului comunist în 1947, un grupaj considerabil de versuri 

se publică în 1964, an care este marcat istoric și politic de Declarația din 

aprilie; și anul 1974 este martorul unor poeme ocazionale, cel mai 

probabil cu ocazia învestirii în funcția de președinte al Republicii a lui 

Nicolae Ceaușescu, apropiind sfera politicului de cea a mitului 

eminescian. 

Durata pe care se întind dedicațiile lirice poate fi segmentată în 

două etape, în funcție de perioada istorică și de dominanta ideologică. 

Astfel, prima etapă se întinde din anii de viață ai poetului până în anul 

1947, când asistăm în România la instaurarea comunismului. 

Caracteristică dedicațiilor ocazionale este retorica încărcată însoțită de un 

stil exortativ ce poate fi identificat în dedicația scrisă de Cincinat 

Pavelescu, La statuia lui Eminescu: „Pădure! Ningi câteva frunze/ Pe 

fruntea-i de aramă rece/ Tu, ce rămâi nepieitoare/ Ca geniul, când totul 

trece” (Eminescu – pururi tânăr. Dedicații lirice, 1998: 38). Teza 

națională a textului se face simțită în strofa a doua prin versurile: 

„Poetului ce-a fost mândria/ Gândirii noastre românești!”. Dedicația 

scrisă de Pavelescu folosește ca poem-hipotext Luceafărul, din care preia 

atributele lui Hyperion: „nemuritor și rece”, pe care le atașează figurii lui 

Mihai Eminescu. Hipotextul are parte de o citire referențială de către 

autorul textului citant care îi permite o dublă translație: una dinspre tema 

romantică geniului înspre figura istorică a lui Eminescu și a doua, printr-

un mecanism inductiv, care deplasează dimensiunea geniului dinspre poet 

asupra „gândirii noastre românești”. 

O altă dedicație care aduce în prim-plan intertextul eminescian 

este Bătrânii de Ion Pillat. Autorul transtextualizează modelul de scriere 

din prima parte a poemului Epigonii, astfel, se prezintă o panoramă a 

figurilor marcante ale istoriei care coincid cu cele din poemul eminescian. 

Intertextul propriu-zis este reprezentat de sintagma „dureros de dulce”, 

preluată din Oda în metru antic, termenii antinomici ai hipotextului devin 

referențial atribute ale poetului național a cărui prezență este invocată în 

textul citant: „«Vrei să răsari în cale-mi, din noaptea de sub tei/ Tu, 

dureros de dulce poet, să mi te-apropii»” (Ibidem: 71). Figurile evocate, 

implicit cea a lui Eminescu, sunt conjugate în ultima parte a poemului cu 

un imaginar rural, sămănătorist, avându-se în vedere idealizarea și 

mitizarea imaginii țăranului asociate celei a poetului național: „Ciobanul 
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ce coboară pe plai ca din pictură,/ […] Cu dacică opincă și piept de 

legionar” (Ibidem: 73). Filonul naționalist se acutizează aici, alăturându-

se elementului autohton dacic atributul legionar. Ultimele versuri sunt 

rostite de masca lirică a glasului pământului, ilustrând tezismul textului și 

fiind o adresare făcută eului liric și, implicit, neamului: „Să-și regăsească 

țara și-n ea pe Dumnezeu” (Ibidem). 

Motivul suferinței este actualizat și de Mihai Beniuc în dedicația 

intitulată Poeților tineri: „Dar Eminescu nu cuprinse tot/ În stihurile lui 

dumnezeiești./ Durerea românească-i mult mai mare” (Ibidem: 80). 

Epitetul „durerea românescă” sugerează teza națională ce se resimte 

subtextual, dar, în cadrul textului, apelul la figura poetului se face și cu o 

miză a legitimării de sine în funcție de mitul eminescian și de identitatea 

națională a eului poetic: „Cât despre mine, ce să vă spui? […] Mă simt 

din nou țăranul de pe Crișuri/ Și-mi reînvie-n minte vremea Iancului” 

(Ibidem: 81). În contrast cu alte texte dedicate lui Mihai Eminescu, textul 

lui Beniuc corectează viziunea eminesciană a căderii sub timpul istoric ce 

distruge vârsta mitică, sugerând o renaștere prin depășirea unui timp 

solstițial: „Vom trece pe zările Timpului,/ Stingându-ne lumine de o 

clipă/ În veșnicul Nimic. […] Dar poate noi avem destinul falnic/ De a 

suna trâmbițele Morții/ Sfârșitul Veacului/ Și de-a vesti mulțimilor 

flămânde/ O Viață nouă!” (Ibidem: 83). Chiar dacă publicată în anul 

1934, cunoscând traseul devenirii poetice a lui Mihai Beniuc, putem 

presupune și argumente de ordin ideologic, vizând înlocuirea unui sistem 

democratic, dar burghez, precum cel din România la acea dată, cu unul 

care să aibă în centrul său proletariatul. 

În România postbelică, înlocuirea cadrului ideologic plural cu 

„gândirea unică” începe violent, în 1947, odată cu venirea la putere a 

comunismului. Cu toate acestea, asertive în fața noului regim, dedicațiile 

făcute poetului național sunt tolerate, ele apărând constant pe întreaga 

durată a noii forme de guvernare. În textele ce sunt adresate poetului 

național în această perioadă, se resimte puternic un filon patriotic; 

intertextul eminescian provine din hipotexte care pot fi folosite de 

regimul comunist pentru argumentarea pozițiilor sale și, de multe ori, 

folosite în scopuri propagandistice. 

Anul 1964, când regimul opresiv cunoaște o anume relaxare, este 

unul marcat de apariția unui grupaj important de creații închinate lui 

Mihai Eminescu, unul dintre acestea este Rolul lui Mircea de Adrian 
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Păunescu. Textul se axează pe o dedublare a personajului istoric al lui 

Mircea cel Bătrân, care, printr-o anulare a temporalității, se află într-un 

timp prezent posteminescian, învățând cursul istoriei după scenariul 

dezvoltat în poemul Scrisoarea III. Hipertextul păunescian va prelua 

replicile voievodului din creația lui Eminescu amintită anterior: „N-a zis 

Mircea: «Râul, Ramul...»” (Ibidem: 169), „«Tu ești Mircea?», «Da-

mpărate!»” (Ibidem: 170). Imaginarul istoric conjugat mitului 

eminescian, prin idealizarea poetului care trasează demiurgic sensul 

istoriei, nu este în dezacord cu ideologia politică dominantă din momentul 

publicării, astfel, textul citant este asertiv ideologiei. Dar într-un moment 

istoric în care există o identitate între neam și stat, reprezentând implicit 

forma ideologică dominantă, integrarea citatului în hipertexte patriotice 

nu poate fi considerată decât ca fiind de semn negativ. Apelul în scop 

tezist la patriotism este ceea ce putem numi postpatriotism. 

Replică la poezia Revedere de Mihai Eminescu, textul Codrule, 

publicat în 1970 de Vasile Romanciuc, se raportează la modelul 

eminescian, mizând pe transvalorizarea metrică. Notația autorului, 

„Marelui Eminescu la 120 de ani”, prin epitetul alăturat numelui, redă un 

stereotip în raport cu figura mitizată a poetului, de fapt, clișee de acest tip 

își au locul la nivelul doxei, formă de cunoaștere colectivă ce include 

astfel de sintagme golite de conținut, dar a căror sursă nu poate fi 

identificată. Dedicația pastișează structura metrică a poemului 

eminescian, dar comun celor două texte rămâne, pe de-o parte, ritmul 

trohaic: „ –Codrule, codruțule,/ Ce mai faci drăguțule” (Eminescu, 2014: 

287) – „Codrule, codruțul meu,/ De ce dormi atât de greu?” (Eminescu – 

pururi tânăr. Dedicații lirice, 1989: 230). Iar, pe de altă parte, după cum 

se poate observa în versurile citate, incipitul poemului eminescian este 

reluat și în debutul dedicației, dar într-o variantă modificată. Doar primul 

substantiv în cazul vocativ este păstrat ca în hipotext, reluarea motivului 

codrului se realizează prin alăturarea adjectivului pronominal posesiv 

„meu”, astfel, elementul natural este apropriat de către eul liric, încercând 

o echivalare a sa cu instanța lirică din textul eminescian. Cele două 

versuri citate sunt reluate nu mai puțin de cinci ori, constituind refrenul 

textului citant, inspirația folclorică a hipotextului este în acest mod 

accentuată în hipertext. Dar, dacă în textul eminescian, codrul se prezintă 

ca alteritate a eului, oferindu-i-se, prin personificare, logos, în dedicația 

lui Romanciuc, motivul natural rămâne doar element al toposului, căci 
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textul se constituie ca un monolog liric adresat. În răspunsul oferit 

întrebării retorice din refren, poate fi identificată miza tezistă a 

versificației: „Mișcă-ți frunza, mișcă-ți ramul -/ Vrea să mi te-asculte 

neamul,/ Vrea să mi te-asculte neamul” (Ibidem: 231). La momentul 

publicării dedicației, există identitate între neam și stat, ca reprezentant al 

dominantei dogmatice, în consecință, textul este unul asertiv însuși 

regimului comunist, iar modelul folcloric și intertextul eminescian sunt 

folosite în scop propagandistic, subtextual aflându-se o miză ideologică. 

Publicată în 1975, dedicația scrisă de Ion Vatamanu și intitulată 

Poetul resimte ideologia comunistă, ilustrând o confiscare a instituției 

poetului național în scop ideologic și propagandistic. Textul pornește de 

la un argument patriotic când invocă imaginea eminesciană: „În inima lui 

bate inima Patriei lui” (Ibidem: 286), pentru ca, în final, sub aparența unui 

artificiu formal, poetul să introducă în corpul textului citant versul din 

hipotextul La steaua, cât și un element intertextual provenit din romanța 

La umbra nucului bătrân de Ioana Radu:  

„E – mai multe cuvinte pornesc de la litera aceasta. 

M – mamă. 

I – litera din care izvorăște cuvântul izvor. 

N – dacă ar exista un cuvânt din două cuvinte s-ar rosti așa: 

numelepământului. 

E – mai poate fi și o simplă vocală. 

S – stea, de exemplu: «La steaua care-a răsărit». 

C – e însăși litera cuvântului. 

U – umbra poetului sau: «La umbra nucului bătrân». 

EMINESCU – această sărbătoare a poporului.” (Ibidem: 287)
 
. 

Astfel, în ultimul vers, corelând numele poetului cu ideologia 

comunistă, se folosește de acesta pentru a-l transforma în mobilul 

difuzării ideologiei. 

În 1986, Paul Mihnea publică dedicația lirică intitulată Eminescu, 

text alcătuit din douăsprezece tristihuri, prezentând o sintaxă simplă. 

Astfel, în fiecare strofă versurile unu și trei debutează cu numele poetului 

urmat de o apoziție, iar versul median ori o continuă, ori poate fi redus la 

o sintagmă cu rol epitetic a structurii antecedente. Apozițiile mediază 

trecerea de la ipostaza personală a lui Mihai Eminescu la mitizarea sa. 

Elementele alăturate onomasticii poetului au în componența lor motive 

ale liricii eminesciene transtextualizate în urma unei citiri referențiale a 
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acesteia sau a unei înțelegeri reducționiste: „Eminescu – nume sfânt/ de 

luceafăr pe pământ.” (Ibidem: 379), „Eminescu – codru des,/ plin de 

freamăt și-nțeles.” (Idem.), „Eminescu – demon trist,/ al revoltei, ateist” 

(Ibidem: 380). Imaginea proiectată în mit este convertită într-un nominal 

care se încadrează coordonatelor propagandei comuniste: „Eminescu – 

plebei scut/ și suspinul ei durut.” (Ibidem: 379), „Eminescu – proletar,/ 

cruntul evului gropar” (Ibidem: 380). Așadar, conform viziunii comuniste 

figura eminesciană este suprapusă imaginii colective, urmărindu-se o 

lectură empatică, chiar dacă termenul „plebei” are, în fond, un sens 

peiorativ. Motivul proletarului și integrarea sa în sistemul semiotic 

dogmatic prezintă o citire deturnată ideologic a poemului Împărat și 

proletar. Dacă, în poemul eminescian, revolta proletară stă sub semnul 

simbolic al focului, element purificator, dar și revitalizant, pregătind 

începutul unei noi vârste aurorale, în textul omagiant, citirea hipotextului 

se face referențial, identificându-se figura poetului cu cea a proletarului 

ce este „cruntul evului gropar”. Finalul poemului accentuează retorica 

exortativă prin apariția predicației la modul imperativ, formă negativă: 

„Eminescu, nu te treci!”. Versul final prezintă o dublă lectură, pe de-o 

parte, se sugerează, în cadrul procesului de mitizare, eternitatea figurii 

autorului, iar, pe de altă parte, punând semn de egalitate între imaginea lui 

Eminescu și teza comunistă, versul trimite la eternizarea sistemului 

dogmatic. 

 

Limbajul secund în sistemul ideologic  

Dominația ideologică se poate atinge doar propagând conceptele 

prin intermediul unor universalii, precum miturile naționale. Dar ce se 

întâmplă cu citatul eminescian, odată mutat  într-un sistem dogmatic? 

Fiind un semn discursiv, citatul, în contrast cu semnul lingvistic, 

este în mod necesar motivat (Compagnon, 1979: 79). Prin urmare, 

fragmentul discursiv în momentul transvalorizării sale va suferi un proces 

în două etape: inițial, configurarea lui t pe axa liniarității este motivată de 

obținerea semnificării dorite, urmând ca ulterior preluării sale într-un alt 

sistem semiotic să aibă loc o motivare secundă. Așadar, putem rezuma 

procedeul ca: „demotivare + remotivare = transmotivare” (Genette, 1982: 

458).
 
Prin acest proces, are loc o substituție de sens, în consecință, 

fragmente lirice precum „La steaua care-a răsărit” sau topoii creației 
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eminesciene sunt infuzați ideologic, conform viziunii propagandistice din 

momentul publicării dedicației.  

Citatul eminescian, ca funcție a unui prim sistem semiotic, t=f(T1, 

A1) (Compagnon, 1979: 98), primește valoare semnificantă datorită 

ecartului stabilit între sensul literal și cel figurat, dar ca funcție al unui 

sistem secundar, tezist, t=f(T2, A2), în urma unei remotivări, figuralitatea 

limbajului poetic nu se actualizează „decât prin deconstruirea ipotezelor 

teoretice prealabile, pentru a ajunge la aceeași concluzie paradoxală: 

figura nu trăiește decât prin moartea sa” (Johnson, 1972: 87). În sistemul 

secund, citatul reprezintă „figura eșecului primei figuri” (Ibidem: 90), 

deoarece se demonstrează lipsa universalității sensului figurat obținut prin 

actul de limbaj enunțat în opera din care se citează. În textul citant, se va 

găsi o figură de grad secund, ce își poartă în sine tocmai ștergerea 

dimensiunii figurate; avem, așadar un limbaj defiguralizat. 

 

Concluzii   
Citarea hipotextului eminescian, în dedicațiile lirice care presupun 

o miză tezistă, are rolul de a legitima, prin apelul la mitul ce înconjoară 

figura poetului național, teza pe care o propun cititorilor. De aici și 

folosirea cu precădere a pronumelor personale de persoana I, forme goale, 

ce se definesc doar în relație cu un locutor, dar asupra cărora se încearcă 

prin argumentul mitizat suprapunerea ideologiei. 

În urma preluării sale în hipertext, fiind translatat într-un sistem 

semiotic diferit ce nu va aduce o semnificație suplimentară față de cel 

inițial, citatul eminescian are parte de o remotivare printr-un proces de 

infuzare a ideologiei, ceea ce conduce la o defiguralizare a limbajului. 

Limbajul va deveni unul static, cu structuri stereotipice, ce se vor 

transfera dinspre grupajul de texte propagandistice spre sistemul colectiv 

inconștient, doxa.  

Într-un text ce se constituie în urma unui act de bricolaj, citatul va 

avea și o componentă subversivă discursului dominant, ce se va face 

simțită prin gradul diferit de poeticitate pe care fragmentele citate îl 

prezintă față de textele în care sunt integrate. O lectură literară, care 

observă discontinuitățile pe care textul citant le presupune, este 

competența de care cititorul are nevoie spre a disocia intertextul de 

discursul tezist, identificând mizele subtextuale. 
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În actul citării am observat conjugarea citatelor cu tema patriotică, 

vizându-se ulterior transmiterea unei ideologii fie de ordin naționalist, fie 

politic. Apelul la filonul patriotic se datorează faptului că „la Eminescu, 

patria este adevărul ultim al ființei poetice; fiind cel mai adesea semele 

feminității originare, ea este jumătatea eului, spațiul său originar, tanatic 

și protector”
  
(Bot, 2001: 14). 

Așadar, citatul eminescian este subversiv în raport cu ideologia, 

chiar și în urma unui proces de defiguralizare a limbajului, hipotextul 

fiind în versificația tezistă ocazională indicele ce marchează intrarea în 

spațiul dogmei și părăsirea spațiului literar.  
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Abstract 

The quick process of transforming the image of Mihai Eminescu 

into a myth and then into a part of the Romanian national identity turn 

out to be the reasons why it became an argument used by the 

propagandistic speech.  The aim of the lyric lines, which are addressed to 

the one called ―the national poet‖, is to transfer the functions of a 

mythical figure towards an ideological system in order to legitimate it. 

The easiest method for ideological assertive lines to communicate with 

the poetry of Eminescu is through the act of quotation. Therefore the 

main literary device used in the construction of the new texts is what Julia 

Kristeva called intertextuality. Me mechanism of quotation works as a 

dialogic act between two different creations; the ideological lyricism 

becomes a hypertext as it actualizes (as perpetual work in progress) the 

common places of Eminescu’s literary work. But in a text which is the 

result of a collage, which are the changes that might appear in relation 

with the dogma? And also, how is the literary speech affected once it 

becomes part of a propagandistic work?     

Key-words: myth, intertextuality, quoting text, hypotext, 

idiological system. 

 

 

 

 



 

EMILIA MERCE 

Anul II, Timișoara 

Geometria melancoliei 

În lucrarea de față vom încerca să demonstrăm că melancolia 

eminesciană poate primi o reprezentare geometrică, în măsura în care ea 

reflectă relaţia creație-creator. În acest context, posibilitățile reprezentării 

melancoliei prin elemente ce țin de domeniul matematicii, mai exact, ce 

sunt încadrabile în sfera geometriei, depind de abordarea fiecărui exeget 

în parte. Ceea ce încercăm însă să facem constă în identificarea unui 

demers comun în acest sens în receptarea creației lirice eminesciene. 

Astfel, comprehensiunea liricii eminesciene se va produce prin ceea ce 

vom numi geometria melancoliei, care, de cele mai multe ori, va sta sub 

semnul dublului, al oglinzii, aproape de fiecare dată forma geometrică 

identificată regăsindu-se în propria reflecție. 

Pornind de la aprecierile făcute de George Gană, potrivit cărora 

melancolia este atât o stare de spirit în care se naște poezia, cât și o sursă 

primordială a creației (Gană, 2002: 5) și corelând cu ceea ce Edgar Papu 

dezvoltă ca fiind „problema depărtării, categorie ce reprezintă una din 

cheile de pătrundere în viziunea și creația eminesciană.” (Papu, 1971: 35), 

constatăm complexitatea abordării liricii lui Eminescu din perspectiva 

stabilirii unei grile de interpretare astfel configurate. 

Fie că e vorba de eros, natură, singurătate sau thanatos în opera lui 

Eminescu, ambii exegeți observă că poezia este fecundată de o stare de 

spirit pe care Gană o pune sub semnul melancoliei, iar Edgar Papu o 

definește prin categoria aproapelui sau a departelui. Dacă în ceea ce 

privește categoria aproapelui, Edgar Papu se concentrează asupra 

componentei erotice din poezia eminesciană, care este guvernată de 

elementul feminin ce devine un agent al unității creației, putând fi 

identificat „și în viziunea cosmică, și în componenta lexicală a artei 

eminesciene” (Ibidem: 7), categoria departelui este circumscrisă „marilor 

depărtări cosmice” (Ibidem: 35). 

Trăirea de care vorbește Edgar Papu este tocmai această stare de 

spirit identificată de Gană, melancolia, întrucât „Melancolia e destin și 

ceea ce-i rămâne poetului e să se supună și să facă din ea cerneala cu 
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care-și scrie versurile” (Gană, 2002: 6). Astfel, continuă Gană, dacă „va 

seca durerea, «atuncea și izvorul/ De cânturi va seca» (Odin și poetul)” 

(Ibidem: 6). Asocierea melancoliei cu creația îl determină pe George 

Gană să realizeze o radiografie din punct de vedere diacronic, pornind de 

la următoarele constatări făcute de Aristotel „«Cum se face că toți 

oamenii care s-au destins în filozofie sau în politică sau în poezie sau în 

arte sunt în mod evident melancolici?»” (Ibidem: 7); în acest sens, criticul 

creează, totodată, un sistem de receptare a liricii eminesciene. Pentru 

început, George Gană se raportează la acel ceva pe care îl denumește a fi 

„un fel de autoportret în atelier intitulat Singurătate” (Ibidem: 5), luându-

și drept reper două catrene sugestive pentru ideea de destrămare și 

reconstruire a propriei existențe.  

Dacă urmărim firul analitic stabilit de Cornel Mihai Ionescu în 

articolul Retorica melancoliei, se poate constata că poezia e un 

„simulacru al identităților egomorfe ale ființei”, dar în același timp este și 

o „retragere a proiecției” eului din creație (Ionescu, 1989: 17-20). Astfel, 

versurile „Ah! De câte ori voit-am/ Ca să spânzur lira-n cui/ Și un capăt 

poeziei/ Și pustiului să pui;” (Singurătate) sunt urmate de un alt catren în 

care greierii și șoarecii readuc melancolia, „Iară ea se face vers” 

(Singurătate), indicând o realitate deformată de propria stare de spirit a 

eului. În acel atelier de creație, eul abandonează lumea, își recreează o 

identitate într-o realitate virtuală pe care ulterior o neagă, dorindu-și 

regresia în lumea reală și austeră. Însă, precum subliniază și Gană, eul se 

află în imposibilitatea întoarcerii, întrucât suprapunerea melancoliei și a 

eului care creează și se recreează reflectă o „însumare a propriei existențe 

ca succesiune de elanuri frânte și de intuire a sensului” (Gană, 2002: 6) 

lumii înconjurătoare aflate atât sub semnul regresiei, cât și al trăiniciei. 

Din acest punct de vedere, lirica eminesciană poate fi reperată ca un 

reflex al eului într-o lume dublă ilustrată prin suprapunerea a două 

planuri, unul al contingentului, iar celălalt reprezentat ca o proiecție 

speculară. De aceea, putem reprezenta geometrizarea melancoliei sub 

auspiciul oglinzii.  

Raportându-se la cele trei elemente care definesc poezia – 

melancolia, eul și lumea – George Gană construiește un sistem geometric 

bazat pe triunghiuri echilaterale. Din acest punct de vedere, modul în care 

este receptată lirica eminesciană depinde de modul în care este notat 

triunghiul respectiv. În acest context, există trei variante de abordare. 
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Dacă melancolia este vârful, atunci eul și lumea sunt baza. Deși distanța 

între cele trei puncte este egală, totuși melancolia are o forță generatoare 

mult mai semnificativă, întrucât „Nu trebuie ignorat apoi că melancolia se 

integrează într-o finalitate artistică, transformându-se, fără a-și pierde 

autenticitatea, din trăire în element de construcție poetică” (Ibidem: 22). 

Deci, ea va influența în mod decisiv raportarea eului la sine, la lume, dar 

și la creație. De aceea, trebuie realizată o distincție între melancolia 

temperamentală și cea creativă, întrucât, dacă ar fi luată în considerare 

doar cea dintâi, ar exista riscul psihologizării poeziei. În acest context, 

melancolia temperamentală va fi doar premisa pentru activarea 

melancoliei creatoare, care determină o detașare a eului concret de cel 

proiectat în text. Gană sesizează acest pericol al psihologizării și 

depășește sensul strict al melancoliei ca dat temperamental, motiv pentru 

care subliniază faptul că este insuficient ca în actul scrierii să fie 

implicată doar una din cele două forme ale aceleași stări de spirit. E vorba 

mai degrabă de un raport cauză-efect, melancolia temperamentală 

determinând existența unei melancolii creatoare.  

Referitor la celelalte două forme de manifestare a melancoliei 

eminesciene, trebuie menționat faptul că demersul critic al lui Gană se 

construieşte pe ideea de dublu, întrucât nu se vor contura două triunghiuri 

distincte pentru care să fie o dată vârf eul, iar în celălalt context, lumea, ci 

se constată o suprapunere a celor două triunghiuri, motiv pentru care 

lumea și eul vor fi simultan vârf și bază. Fuziunea aceasta se produce ca 

urmare a faptului că eul și lumea sunt privite ca o totalitate, nu ca parte și 

întreg. Dispunerea celor două entități se va configura printr-o reflecție a 

triunghiurilor, eul devenind reflecție a lumii și lumea – reflecție a eului. 

În acest context, eul va fi, pe de o parte, identificat cu creația sa, iar pe de 

altă parte, creația va fi reflecția eului despre lume. Acest demers teoretic 

se bazează pe relația stabilită între melancolia creatoare și cea 

psihologică, în același raport cu cel dintre biografie și creație: „Una se 

înalță pe experiențele celeilalte, dezvoltându-se însă după propria ei 

logică şi constituindu-se într-o realitate ideală autonomă” (Ibidem: 23). 

Astfel, observă Gană, există trei tipuri de manifestare a melancoliei în 

text: poate fi o prelungire a personalității scriitorului, poate fi o 

„componentă secundară” sau poate fi mimetism (Ibidem: 15). 

Privind melancolia din perspectiva efectelor sale asupra actului 

creator și asupra creatorului, în genere, se consideră că există două 
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manifestări ale acesteia în funcție de excesul de secreție al bilei negre: 

una ușoară caracterizată de tristețe și una gravă, care se identifică prin 

depresie (Ibidem: 23). Forma gravă a melancoliei este reprezentată 

textual, la Eminescu, prin sintagme ca „jalea fără margini” versus 

„durerea mea adâncă” (Odin și poetul). În acest context, apare din nou 

acel joc al dublului și al suprapunerii planurilor. Observând jocul dintre 

înalt și adânc, putem constata că George Gană configurează diferitele 

reprezentări ale melancoliei: pe de o parte, ea apare ca fiind nemărginită, 

iar pe de altă parte, se produce o verticalizare a melancoliei în direcția 

catabasisului. Astfel, cele două manifestări ale melancoliei din poemul 

Odin și poetul accentuează acea stare gravă a trăirii în care toate simțurile 

sunt activate, însă converg spre potențarea durerii. 

De asemenea, George Gană sesizează că „melancolia definește un 

anumit mod de a privi lumea și propria existență în mijlocul ei și un tip de 

sensibilitate corespunzător acestui mod.” (Ibidem), motiv pentru care ea 

poate deveni „dispoziția specială a unei conștiințe care, fără a-și reaminti 

originea și a redobândi, astfel, înțelesul ei, își reamintește uitarea ei și 

destrămarea produsă de această amnezie.” (Ionescu, 1989: 18). Acest fapt 

se poate constata în poezia eminesciană Melancolie, care, potrivit Ioanei 

Em. Petrescu, reflectă o înstrăinare și îndepărtare de sine, ce ajunge „până 

la sentimentul unei dedublări care transformă conștiința într-un martor 

înstrăinat al unei existențe ce și-a pierdut înțelesul.” (Petrescu, 2005: 63). 

În schimb, George Gană consideră că la Eminescu viața și moartea sunt 

două instanțe care se suprapun, formând „resortul cel mai adânc” (Gană, 

2002: 30) al sensibilității spiritului creator al lui Eminescu, care este 

melancolia. Din acest punct de vedere, melancolia poate deveni 

echivalentul thanatosului, fapt regăsit de Gană în poezia Melancolie, 

întrucât acest text reflectă „o viziune funebră a lumii desfășurată pe trei 

planuri descendente și cu îngustarea treptată a perspectivei” (Ibidem: 31). 

 În cele ce urmează, pe baza sugestiilor critice ale lui Gană, vom 

observa că poezia Melancolie poate fi ilustrată grafic sub forma unui 

triunghi orientat cu vârful în jos și cu baza la suprafață. Această 

reprezentare denotă trecerea eului de la melancolia psihologică la cea 

creatoare, întrucât cu cât eul se adânceşte în procesul creaţiei, cu atât 

contactul cu lumea exterioară se estompează, dând senzația de „îngustare 

treptată a perspectivei”. Astfel, pornind de la ideea lui Gană potrivit 

căreia poezia eminesciană poate fi structurată pe trei planuri, putem 
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poziționa în interiorul triunghiului cele trei dimensiuni textuale. Vom 

observa că la nivelul bazei se va afla imaginea lunii prin sintagma „regina 

nopții”, pentru ca apoi eul să coboare într-un plan terestru, mundan, 

reprezentat de „Biserica-n ruină”, de clopotnița care trosnește, de 

cimitirul cu cruci, iar mai apoi să se retragă în ultimul plan al textului, 

peisajul sufletesc. Versurile „Pe inima-mi pustie zadarnic mâna țiu/ Ea 

bate ca și cariul încet într-un sicriu” anticipează finalul poeziei prin 

faptul că înstrăinarea se produce progresiv prin accentuarea melancoliei 

sub forma sa gravă. De altfel, sugerează Gană, „Cerul, pământul, propria 

interioritate a eroului liric sunt spații ale stingerii vieții” (Ibidem: 31) și, 

totodată, „ochiul care s-a distanțat într-atât de realitatea aparentă” 

(Ibidem) poate să-și perceapă propria existență la nivel obiectual. Astfel, 

se poate contura un triunghi în care ochiul care vede totul este vârful, 

creatorul, iar creația este baza. În acest context, poezia poate fi o 

reprezentare a modului în care creatorul se raportează la sine și la creație, 

întrucât, după cum surprinde Cornel Mihai Ionescu, „Prin această 

aventură organică, omul face pentru prima dată experiența de a se vedea, 

de a se reflecta și de a se concepe altul decât este” (Ionescu, 1989: 19), 

dar, totodată, sunt puse în oglindă procesul creației și creația în sine. 

Versurile finale „Și când gândesc la viața-mi, îmi pare că ea cură/ Încet 

repovestită de o străină gură,/ Ca și când n-ar fi fost viața-mi, ca și când 

n-aș fi fost./ Cine-i cel ce-mi spune povestea pe de rost/ De-mi țin la el 

urechea și râd de câte ascult/ Ca de dureri străine?” amplifică ideea de 

dedublare, sesizată de Gană, dar, în același timp, reflectă raportul eu-

lume, viață trăită și viață simulată. În definitiv, aceste stihuri sugerează 

ideea unui simulacru în care eul se simte străin, la fel cum s-a simțit și în 

realitatea contingentă.  

În acest context, melancolia este cea care alterează realul și 

proiecția realului, întrucât este singura trăire care aparține atât eului real, 

cât și celui simulat. Astfel, melancolia este un factor al dedublării eului, 

dar, în același timp, este catalizator al tuturor identităților eului, care 

reunite se reneagă. De aici apare sentimentul trăirii unui fapt care nu mai 

apare ca un dat al ființării sale, deoarece jocul detașării și al apropierii 

creează haos la nivelul perspectivelor, care sunt reduse simultan cu 

regresia eului, după cum dovedește exegetul. Gană utilizează același 

demers și în interpretarea poeziei Elena. Din nou sunt trei planuri, din 
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nou se pornește dinspre suprafață spre adâncime, înspre abisalitatea 

sufletului, care va fi vârful triunghiului. 

Totodată, George Gană aşază opera lui Eminescu sub semnul 

singurătății, întrucât „Însingurarea este condiția interiorizării, și mișcarea 

retractabilă trebuie înțeleasă la el în relație cu expansiunea imaginației 

creatoare, golul creat în jur prin abstragere își are corespondentul în 

forfota de gânduri și de imagini care-și caută expresia și structura.” 

(Gană, 1989: 320). Totuși, nu trebuie omis faptul că melancolia este 

factorul generator al creației, motiv pentru care însingurarea și melancolia 

vizează creatorul. Din această perspectivă, se poate constitui un alt 

triunghi întors pentru care baza reprezintă însingurarea și melancolia, iar 

vârful – creația. Astfel, „În Odă (în metru antic) singurătatea e afirmată 

solemn ca destin și apoi, după ce a fost pierdută prin iubire, cerută de o 

dorință de recuperare izbucnită ca un țipăt al întregii ființe, amenințată 

altfel de moarte” (Ibidem: 322-323). 

La nivel tematic, natura este văzută drept o proiecţie a spiritului 

poetului, drept o prelungire a stării sale de spirit, care e melancolia, 

întrucât „Natura din poezia lui Eminescu este mai mult o proiecție a 

sufletului decât o oglindire” (Ibidem: 122). Și de această dată, când e 

vorba despre identificarea particularităților naturii în creaţia lui Eminescu, 

constatăm că George Gană apelează din nou la configurarea unei imagini 

geometrizante. Ca în cazul reprezentării melancoliei printr-o suprapunere 

de triunghiuri, aici putem imagina o suprapunere de cercuri, întrucât 

cercul e definit, în acest context, printr-o infinitate de puncte. Gană 

descrie natura în creaţia eminesciană ca fiind „o construcție a imaginației 

în care au intrat desigur numeroase percepții [...] dar care în întregul ei nu 

exprimă atât reacția poetului la lumea văzută, cât motive obsesive ale 

vieții lui sufletești” (Ibidem). 

Concluzionând, melancolia în poezia eminesciană este receptată 

de criticul George Gană drept punctul prim al deconstruirii unei structuri 

piramidale, care se reflectă într-un alt plan, al irealului, al oniricului, 

întrucât: „Dacă melancolia este substratul poeziei eminesciene, visul este 

regimul ei obișnuit, înțelegând prin aceasta starea în care se produce și 

sursa materiei literare” (Ibidem: 286). Astfel, „sursa materiei literare” se 

află într-un raport de interdependență cu situarea eului într-un spațiu care, 

de cele mai multe ori, este învestit cu sentimentul solitudinii. 

„Singurătatea lui Eminescu este așadar însingurare, retragere în sine și pe 
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cât posibil [...] în spații izolate” (Ibidem: 320), motiv pentru care 

melancolia accede în fiecare spațiu, dinspre suprafață spre adâncime, 

determinând separarea celor patru fețe ale piramidei în triunghiuri 

distincte, dar care au cel puțin un vârf comun, melancolia. Raportându-ne 

la dimensiunea textuală, constatăm că melancolia devine factor unificator 

al tuturor variantelor expresiei liricii eminesciene. Din acest punct de 

vedere, melancolia creatoare reflectă o armonie interioară, opusă 

melancoliei temperamentale care zguduie interioritatea eului. Astfel, 

revenind la raportul stabilit de Gană între cele două ipostaze ale 

melancoliei, cel de cauză – efect, conchidem prin următoarea apreciere: 

melancolia eminesciană cuprinde toate sferele creației, le armonizează 

prin răsturnarea realului în propria reflecție, prin îndepărtarea succesivă a 

eului de eu și prin revenirea la forma sa organică, instinctivă. Deci, 

melancolia lui Eminescu poate fi definită drept varianta psihologică a 

eului proiectat în creație, aceasta devenind, la rându-i, proiecţia 

sensibilităţii artistice de tip melancolic asupra lumii mundane.  
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Abstract 

In this paper we tried to show that Eminescu’s lyrical creation, 

which reflects the feeling of melancholy, can be interpreted using the 

geometry. This analysis starts by finding the role of melancholy in this 

lyrical creation. In this case, George Gană considers that the melancholy 

represents that element which defines Eminescu’s creation and also that 

the melancholy defines a certain way of perceiving the world and the 

poet’s own existence. We observed that the melancholy can change the 

relation between the creator, the creation and the world. All these 
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changes are represented using three triangles which are different, but 

also the same, because two of these are the reflection in the mirror of the 

first one. So, the melancholy in the case of Eminescu’s creation can be 

defined as the psychological version of the ego designed in creation, 

which in fact becomes the projection of the melancholic artistic sensitivity 

on the world. 
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Master II, Iaşi 

Moştenirea culturală a armoniei 

„Unde-s șirurile clare din viața-mi să le spun? 

Ah! organele-s sfărmate și maestrul e nebun!‖ 

(Scrisoarea IV) 

Scurtă istorie a armoniei în cultura occidentală 
Dificultatea abordării unei teme centrale a poeziei eminesciene – 

aceea a armoniei – supuse adesea unui tratament clişeizat, prin 

circumscrierea ei constantelor clasicismului, semnalează necesitatea 

reevaluării sale critice, printr-o incursiune în istoria evoluţiei occidentale 

a conceptului. Imaginea Literaturii ca panoramă a curentelor literare 

creează ideea eronată a unor metamorfoze ale acesteia exprimate ca 

opoziţie şi ruptură definitivă faţă de formele artistice anterioare. De 

aceea, acurateţea studiului literar impune o metodă de cercetare având la 

bază reprezentarea literaturii ca palimpsest. În acest sens, Ihab Hassan, în 

Toward a Concept of Postmodernism, refuză denumirea limitată de 

„perioadă” impunând, în schimb, ideea de construct diacronic şi sincronic 

care reflectă, de fapt, permeabilitatea culturii. Aşadar, polemica intrinsecă 

literaturii dintre vechi şi nou, dintre „clasic” şi modern nu mai poate fi 

privită drept o încercare de înlăturare a unui balast cultural care împiedică 

manifestarea sensibilităţii artistice a generaţiei novatoare, ci considerată 

în termenii unei permanente reconfigurări a moștenirii culturale. Astfel, 

armonia eminesciană surprinde tocmai această reinventare a unui trecut 

cultural-artistic, ale cărui influenţe au fost modelate de fibra estetică a 

scriitorului.     

Originile conceptuale ale armoniei sunt reperabile în cultura 

Greciei antice. De la o accepţie primă de legătură (Homer) sau de lege 

(Eschil) care instaurează ordinea, armonia ajunge să fie integrată gândirii 

filozofice, desemnând o noţiune atât ontologică, cât şi cosmologică. 

Presocraticii, luând distanţă faţă de viziunea mitologică asupra existenţei, 

se întreabă asupra relaţiei dintre substanţa şi devenirea lumii. Dacă 

pitagoreicii înţelegeau numărul ca principiu primordial al universului, 

ordonând lumea prin generarea unor raporturi armonice şi transformând-o 

în cosmos, pentru Heraclit, armonia contrariilor este mişcarea care 
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guvernează schimbarea în univers. Platon însă mută accentul pe 

dimensiunea axiologică a cosmogoniei. Principiile prime, Unu şi Diada 

(Multiplul), corespund Binelui şi Răului, corelate măsurii şi armoniei, 

respectiv dezordinii. Configuraţia lumii este rezultatul acţiunii inteligenţei 

supreme – în ipostaza Demiurgului – menite să prefacă haosul lumii 

sensibile în cosmos, în baza unei relaţii matematice care conjugă limita cu 

nelimitarea şi creează unitatea în multiplu. În concepţia platoniciană 

armonia nu este doar legea care organizează universul, ci şi necesitate 

etică, semnificaţia acesteia conotând virtutea şi ordinea lăuntrică: „Omul, 

dacă vrea să acţioneze corect, trebuie să facă ceea ce zeul însuşi, după ce 

i-a creat pe ceilalţi zei, le-a indicat ca model: să imite forţa lui în crearea 

lucrurilor, adică să realizeze unitatea-în-diversitate şi prin această metodă 

să producă ordine şi armonie” (Reale, 1991: 712, apud Enciclopedie 

2007: 827). 

Întreaga cultură a Greciei antice este subordonată acestei gândiri 

filozofice care, în esenţa ei, consideră armonia drept bază epistemologică. 

Aristotel, în pofida orientării polemice a Poeticii faţă de ideile 

platoniciene, exprimă acelaşi imperativ al armoniei. Scrierea tratatului 

este motivată de justificarea utilităţii regulilor în compoziţie: „Mi-e în 

gând să vorbesc despre poezie în sine [...] despre chipul cum trebuie 

întocmită materia pentru ca plăsmuirea să fie frumoasă [...] frumosul, ca 

să-şi merite numele, trebuie nu numai să-şi aibă părţile în rânduială, dar 

să fie înzestrat şi cu o anumită mărime. Într-adevăr, frumosul stă în 

mărime şi ordine” (Aristotel, 2010: 65,75). De asemenea, conceptul de 

mimesis contribuie la edificarea funcţiei cognitive a poeziei, înţelegând 

că adevărul nu implică o imitaţie fidelă a realului, acesta fiind conţinut de 

realitatea care se cere în mod estetic reflectată: „datoria poetului nu e să 

povestească lucruri întâmplate cu adevărat, ci lucruri putând să se 

întâmple în marginile verosimilului şi ale necesarului” (Aristotel, 2010: 

75). În urma acestor consideraţii, devine explicită ideea că organicitatea 

operei de artă mediază cunoaşterea, asigurând acel grad de generalitate 

care îl determină pe Aristotel să afirme că „poezia e mai filozofică şi mai 

aleasă decât istoria, pentru că poezia înfăţişează mai mult universalul, 

câtă vreme istoria mai degrabă particularul” (Aristotel, 2010: 76). De 

aceea, filozoful face elogiul poetului „armonios înzestrat”, adică al 

artistului capabil să-şi controleze în mod lucid activitatea poetică, 

obiectivându-şi expresia.  
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Posteritatea culturală construiește însă un raport contextualizat cu 

moştenirea gândirii elene. Imaginea pe care o epocă o proiectează asupra 

Antichităţii greceşti din prisma propriei mentalităţi presupune şi 

reîntrebuinţarea ideilor care îi sunt acesteia originare în funcţie de 

circumstanţele social-politice sau cultural-artistice. Astfel, edificarea 

culturii latine pe modelul elen, prin împrumutul şi adaptarea miturilor, nu 

trădează fascinaţia naivă care invită la emulaţie, ci intenţia legitimării 

puterii politice. Opera lui Horaţiu poartă urmele tranziţiei instituţionale de 

la Republică la Imperiu, marcate de o serie de războaie civile. În faţa 

crizei politice cu care se confrunta Roma, Horaţiu valorifică în Epode 

mitul Epocii de aur, împărtăşind viziunea pesimistă a perfecţiunii iniţiale 

căreia îi urmează degradarea continuă a umanităţii. Soluţia utopică 

propusă sunt insulele de fericire, substitut al naturii armonice. În schimb, 

cunoscuta sa Arta poetică datează din perioada lui Augustus care procedă 

la restabilirea ordinii atât pe plan social, cât şi literar-artistic. În lumina 

transformărilor istorice care au influenţat lumea romană, apelul la 

imperativul aristotelic al armoniei textului poetic, exprimat în epistola lui 

Horaţiu către Pisoni, relevă renunţarea la acel ideal mitologic şi revenirea 

în concretul social care pretinde o formă de expresie raţională. 

Orchestraţia poeziei implică respectarea vechilor reguli greceşti – 

unitatea, concizia, ordinea, adevărul, caracterele universale şi cadenţa 

scrierii – însă resortul inconştient al normării creaţiilor poetice este 

tocmai revirimentul societăţii romane care trebuia să îşi consolideze prin 

ordine noua stare, acaparând toate planurile culturii. Armonia e, aşadar, 

reflex al socialului în literatură.  

În siajul reimaginării moştenirii clasice a conceptului, Nicolas 

Boileau pune bazele teoretice ale clasicismului francez. Ca şi în cazul lui 

Horaţiu, dialogul cu Poetica lui Aristotel este uşor decelabil: „Ai grijă 

orice lucru la locul lui să fie;/ Sfârşitul şi-nceputul să-şi aibă armonie,/ 

Din opera de artă cu piese potrivite/ Un singur tot să faceţi prin forme 

diferite” (Boileau, 1957: 37). Armonia rămâne în esenţa ei unitate, dar îşi 

pierde finalitatea filozofică primă. Chiar dacă se păstrează ideea 

cunoaşterii prin imitaţie, miza este, de fapt, fundamentarea publică a 

bunului simţ prin literatură, de unde şi importanţa acordată receptării 

textului. Ideile aristotelice sunt însă armate de gândirea carteziană. 

Raţiunea asigură armonia, conferind coerenţă operei, dar proclamarea ei 

drept lege formulează şi viziunea epocii despre om şi societate, tradusă 



DIANA CĂTĂLINA STROESCU 

100 

prin încrederea în capacitatea salutară a intelectului. În plus, Savin Bratu 

scrie în prefaţa Artei poetice că „în vreme ce proclama universalul şi 

atemporalul, clasicismul lui Boileau răspundea în mod concret unei 

necesităţi istorice şi unor interese precise de clasă. Sub semnul timpului 

oprit în loc, societatea franceză a epocii putea fi socotită expresie a 

perfecţiunii, a normalităţii depline, a raţionalităţii universului: în primul 

rând, normală, raţională era declarată ierarhia socială, în frunte cu 

monarhia de drept divin.” (Boileau, 1957: 17). Mai mult decât atât, stilul 

armonios oficiat de Boileau construieşte, de fapt, felul francez de a fi. 

Aşadar, întoarcerea spre trecut, spre armonia Antichităţii greceşti, nu este 

niciodată lipsită de miză. 

 

Dizarmonia „organelor sfărmate”   
Romantismul are o conştiinţă dramatică a armoniei, concepută ca 

un ideal râvnit, dar niciodată atins. Distincţia pe care Schiller o face între 

poezia naivă şi cea sentimentală pune în lumină tocmai felul în care 

posteritatea a înţeles conceptul elen al armoniei: pe de o parte, poetul 

clasic îşi apropriază armonia antică prin reguli care asigură reconcilierea 

cu natura şi cu divinul, iar pe de altă parte, modernul are sentimentul 

pierderii ei iremediabile, divinitatea fiind una ascunsă, nerevelată – de 

aici nostalgia trecutului şi năzuinţa spre un viitor compensatoriu. Primatul 

sentimentului şi al intuiţiei în faţa raţiunii marchează o mutaţie estetică ce 

explică şi raportul diferit pe care romanticii l-au stabilit cu ideea de 

armonie: în răspăr cu societatea – căreia i se reproşează voinţa de 

supravieţuire, iar nu de cunoaştere –, acestora li se refuză implicit 

perspectiva realizării armoniei în concretul social, desfiinţând ipostaza de 

educator a poetului care stabileşte convenţiile adevărului şi prescrie 

regulile ce asigură unitatea formală.  

Astfel, punerea în paranteză a dimensiunii socio-istorice a realului 

atrage după sine emergenţa eului în literatură, manifestat prin contradicţii 

lăuntrice. De aceea, poezia sentimentală trebuia să fie expresia paradoxală 

a dorului de armonia pe care sinele problematic al romanticului nu a 

cunoscut-o niciodată. Adesea se face însă abstracţie de resortul noii 

atitudini lirice, care este de esenţă gnoseologică, prin punerea în ecuaţie a 

ideii de armonie cu ideea de adevăr. Certitudinea clasicului, tradusă prin 

acea siguranţă a adevărului „tangibil”, face posibilă armonizarea operei în 

structura ei, dar şi a poetului cu societatea. În schimb, mereu invocata 
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aspiraţie metafizică a romanticilor rămâne nesatisfăcută, iar sensul pe 

care adevărul îl are pentru aceştia se fluidizează, nemaiputând fi captat în 

nicio formulă – ceea ce cauzează pendularea între dizarmonia ca 

percepţie a limitei şi proiecţia unei armonii dezirabile, dincolo de adevăr.   

Eticheta parţial motivată de „romantic întârziat” îi refuză lui 

Eminescu imaginea propriei personalităţi creatoare care îşi apropriază 

influenţe literare neîncadrabile grilei esteticii romantice. Poezia lui 

Eminescu, într-o literatură străină tensiunilor dintre tradiţie şi afirmările 

novatoare, stabileşte altă relaţie cu moștenirea culturală a conceptului de 

armonie. Premisa adoptării provizorii, într-o primă etapă de creaţie lirică, 

a modelului cosmologic al pitagoreicilor, care „propune o viziune 

muzical-armonică şi inteligibilă a universului” (Petrescu, 2011: 19), riscă, 

totuşi, o interpretare deformatoare în măsura în care reprezentarea antică 

se suprapune peste cea eminesciană. Întrucât circulaţia ideilor de-a lungul 

secolelor presupune şi o permanentă redefinire a lor, Eminescu 

reimaginează conceptul de armonie, adaptându-l sensibilităţii creatoare. 

Afinitatea cu modelul pitagoreic este comprehensibilă numai în virtutea 

principiului muzical conţinut în esenţa lui, căci poetul nu împrumută 

sensul originar al viziunii care îi corespunde acestuia, ci operează cu o 

selecţie de imagini ce devin motive muzicale valorificate liric. Asociaţia 

dintre muzică, somn, vis şi armonie urmează o logică a reprezentării 

sentimentului care transcende limitele cunoaşterii raţionale şi se deschide 

supraconştientului prin atingerea acelei „culmi a uitării de sine” 

semnalate de Nietzsche drept indispensabilă stării muzicale: „elementul 

ce îi conferă caracterul propriu muzicii dionisiace şi a muzicii în general, 

acea putere covârşitoare a sunetului, torentului unitar al melodiei şi lumea 

cu totul incomparabilă, a armoniei [...] omul doreşte să se simtă una cu 

specia lui, ba chiar cu toată natura.” (Nietzsche, 2003: 18).  

Acest semn poetic central al operei eminesciene cunoaşte însă şi 

un alt versant al semnificaţiei sale. Edificatoare în această privinţă este 

observaţia lui Ovidiu Nimigean din Dicţionarul limbajului poetic 

eminescian: „Armonia eminesciană rămâne o fantasmă interioară” 

(Irimia, 2005: 12). Constatarea, având caracter concluziv, traduce de fapt 

rezultatul ciocnirii a două tendinţe lirice: aspiraţia muzicală a eului şi 

disensiunea cognitivă, cea din urmă prevalând asupra celei dintâi. La 

Eminescu, conştiinţa tipic romantică a limitelor cunoaşterii este părăsită 

prin afişarea unei atitudini izvorâte dintr-o percepţie ontologică diferită, 
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căci cauza dizarmoniei şi a rupturii cu trecutul este îndoiala: „Am scris-o 

într-un timp când sufletul meu era pătruns de curăţenia idealelor, când nu 

eram rănit de îndoială. Lumea mi se prezenta armonioasă cum i se 

prezintă oricărui ochi vizionar, netrezit încă, oricărei subiectivităţi fericite 

în grădina înflorită a închipuirilor sale” (Eminescu, 1981: 550). 

Însemnarea din Fragmentarium descoperă, în esenţialitatea ei, evoluţia 

gândirii literare în modernism, exprimată prin incapacitatea de a mai 

crede ingenuu: „spiritul critic nu crede în poveşti şi fabule, el este 

eminamente lucid. Din care cauză o anume sterilitate interioară îl 

pândește. Marele patos, sublimul, avântul romantic al imaginaţiei îi sunt 

aproape totdeauna refuzate” (Marino, 2010: 251).  

Poeziile lui Eminescu centrate pe aporie topesc, de fapt, 

sensibilitatea modernă incipientă într-o retorică romantică. Dizarmonia 

este conştiinţa clivajului gândirii în vârste diferite ale umanităţii: pe de o 

parte, premodernitatea candidă, creatoare de mituri, iar pe de altă parte, 

modernitatea care cunoaşte criza limbajului şi care face din scepticism o 

componentă a mentalităţii. Imaginarul poetic realizează această 

dizarmonie prin revers muzical, înţeles ca disonanţă creată de organele 

sfărâmate: „N-o mai caut… Ce să caut? E același cântec vechi,/Setea 

liniștei eterne care-mi sună în urechi;/Dar organele-s sfărmate și-n 

strigări iregulare/Vechiul cântec mai străbate cum în nopți izvorul 

sare./[...]Și în gându-mi trece vântul, capul arde pustiit,/Aspru, rece sună 

cântul cel etern neisprăvit…/Unde-s șirurile clare din viața-mi să le 

spun?/Ah! organele-s sfărmate și maestrul e nebun!” (Scrisoarea IV). 

Ratarea actului muzical înseamnă privarea de armonia trecutului idealizat 

şi impune stridenţa sonoră drept echivalent acustic al contradicţiilor 

sinelui. Universul nu se mai articulează unitar, căci demiurgul în ipostaza 

maestrului nebun nu mai poate fi un creator de lumi. Conştiinţa care 

centralizează e disipată în incertitudini.  

Poeziile care proiectează spaţii armonice (Sara pe deal, Dorinţa) 

îşi descoperă rolul în economia operei de ansamblu prin raportare la ideea 

de idilă societală a lui Nemoianu, definită drept un „construct estetic, 

folosit în mod conștient într-un scop sau altul, în funcție de preferințele 

autorilor, o organizare înghețată, atât de bine cunoscută, încât orice 

referire sau aluzie la una din părţile sale trimite imediat la întreg” 

(Nemoianu, 1996: 22). Creată ca un „microcosmos compact”, idila 

eminesciană poate fi interpretată ca o încercare de conciliere a realităţii cu 
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imaginea idealului antic al armoniei pierdute. Sensibilitatea poetică 

eminesciană se va detaşa, totuşi, de reprezentarea acestor spaţii-refugiu, 

prin subminarea viziunii clasice despre lume, ca reflex al emergenţei 

raţionalului în conştiinţa individuală: „În van cat întregimea vieții mele/Și 

armonia dulcii tinereți;/[...]Ce-a fost frumos e azi numai părere/Când nu 

mai crezi, să cânți mai ai putere?” (O, -nțelepciune ai aripi de ceară!). 

În concluzie, cultura occidentală a înţeles armonia în termenii unei 

permanente negocieri a semnificatului ei originar. Adoptarea şi 

centralizarea conceptului în anumite curente literar-artistice, precum 

perioada augustană sau clasicismul, a mizat întotdeauna pe realizarea 

unui efect estetic sau social. Aproprierea ideii de armonie este 

determinată de viziunea despre lume a unei societăţi, fasonată de 

condiţiile de existenţă ale acesteia. Eminescu imaginează conceptul prin 

dinamica fluctuaţiilor muzicale, înscriindu-l în zona de sensibilitate 

modernă care începea să se contureze. (Diz)armonia eminesciană, la 

rândul ei, va fi reinventată în poezia postbelică şi soluţionată prin 

derizoriu: „Rigorile prudenţei, credinţei, curtoaziei/ noi niciodată nu le 

vom cunoaşte / decât cel mult în sfera poeziei/ uitându-ne la ele ca la 

moaşte (...)// Destul acum; scîrbit de toate cele/ (chiar şi de moarte-mi 

este numai silă)/ eu împletesc cununi de imortele” (Sonet ridicol).  
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Abstract 

The Western culture understood harmony in terms of a perpetual 

negotiation of its original significant. The centralization of the concept in 

some artistic and literary movements, like Augustan period or Classicism, 

has always relied on achieving a certain aesthetic or social effect. The 

society’s view of the world, shaped by its existence conditions, influenced 

the appropriation of the idea of harmony. Eminescu reimagines the 

concept through the dynamics of musical fluctuations, adapting it to his 

creative sensibility.  

The affinity with the Pythagorean model of the universe is 

comprehensible only in the strength of the musical principle contained in 

its essence, for the poet does not borrow the original meaning of the 

vision that corresponds to it, but operates with a selection of images that 

become lyrical motives. This central poetic sign of Eminescu's work also 

implies a dramatic significance. The typical romantic consciousness of 

the limits of knowledge is abandoned by the display of an attitude issued 

from a different ontological perception, because doubt is the cause of 

disharmony and rupture with the past.  

Eminescu's poems centered on aporia actually melt the incipient 

modern sensibility into romantic rhetoric. Disharmony is the 

consciousness of the cleavage of thinking in different ages of humanity: 

on the one hand, the candid premodernity, creating myths, and on the 

other hand, the modernity that knows the crisis of language and makes 

skepticism a component of the mentality. The poetic imaginary comes to 

disharmony through musical reverse, understood as the dissonance 

created by broken instruments. The failure of the musical act implies 

sound stridence as the acoustic equivalent of self-contradictions. 

Key-words: Eminescu, concept of harmony, broken instruments, 

poetic disharmony, musical motives.  



 

 

 



 

ALEXANDRU FOITOŞ 

Anul I, Timișoara 

Scara disoluţiei  

Premisa de la care plecăm în acest demers se regăsește într-un 

studiu al Ioanei Em. Petrescu, amintit de George Vulturescu în volumul 

său cu titlul ,,Complexul Ghilgameş” – Eseu despre motivul prafului în 

opera lui M. Eminescu, care constituie obiectul analizei noastre. În studiul 

Ioanei Em. Petrescu este subliniat faptul că ,,poezia eminesciană se află în 

căutarea unei motivații «substanțiale» în ordinea existenței” (Petrescu, 

1978: 73). Astfel, motivul poetic al prafului conturează această 

,,motivație substanțială”, știind că orice creator ,,trebuie să-și găsească 

materia proprie, un element material” (Bachelard, 1995: 8) care să îi 

dăruiască ,,propria substanță, propria regulă, poetica specifică” (Ibidem).  

George Vulturescu porneşte, în demersul său critic, de la viziunea 

asupra elementelor primordiale întemeiată de Empedocle (apa, pământul, 

aerul, focul), elemente care oferă ,,imagini princeps, care exprimă 

universul și omul” (Ibidem: 17). Astfel, praful și manifestările acestuia – 

stânca, ruina, zidul, cetatea, mușuroiul, țărâna, pulberea etc. – se 

intersectează cu unul dintre aceste patru elementele primordiale, 

pământul. Se conturează, astfel, câteva aspecte relevante ale creației 

eminesciene, pe urmele a ceea ce George Vulturescu surprinde în lucrarea 

sa critică. 

În universul eminescian, toate valențele prafului și manifestările 

acestuia formează o viziune pesimistă asupra lumii și asupra vieții, aflate 

în continuă degradare. Expresia ,,drum al pulberei” este cea care 

conturează o ,,scară a disoluției la Eminescu” (Vulturescu, 2015: 36), 

analizată treaptă cu treaptă, în demersul său, de George Vulturescu. Prin 

extensie, aceasta reprezintă drumul formelor de manifestare sub care 

apare elementul primordial al pământului, întrucât pe acesta îl putem 

întâlni, în operele eminesciene, sub diferite forme, cum ar fi stânca, 

piramida, zidul, ruina, țărâna etc.  

În critica realizată de George Vulturescu, ,,drumul pulberii” este 

văzut prin următoarea schemă: ,,stânca –> piramida –> zidul –> ruina –> 

praful” (Ibidem). Criticul analizează faptul că ,,viziunea lui Eminescu 
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respectă această inexorabilă lege a Eclesiastului: stânca desprinsă din 

trupul muntelui, pentru a deveni piramidă (mausoleu), zid de cetate, se va 

preface în ruină, în praf” (Ibidem), oferind, astfel, o semnificaţie unitară a 

scării disoluţiei, acest drum parcurs de formele de manifestare specifice 

pământului până la stadiul de praf şi pulbere.  

George Vulturescu a considerat că ultimul stadiu al unei scări a 

disoluţiei în opera eminesciană este reprezentat de praf şi pulbere, adică 

de dezintegrare, realizând o analogie cu un pasaj din Epopeea lui 

Ghilgameş în care apare acest motiv poetic: ,,Cum aş putea să tac, cum aş 

putea să păstrez tăcerea, când prietenul pe care-l iubeam a ajuns 

pulbere? Oare n-am să ajung şi eu ca el?‖
 
(Epopeea lui Ghilgameş, 

1996: 93). Astfel, George Vulturescu menţionează faptul că această scară 

a disoluţiei care ajunge, într-un final, la praf, reprezintă, de facto, 

,,conştiinţa sinelui muritor” (Vulturescu, 2015: 12), formând un veritabil 

,,complex Ghilgameş” (Ibidem: 9) în faţa sorţii umane, complex regăsit în 

operele eminesciene sub forma unor ,,umbre-Enkidu” (Ibidem: 10), adică 

disoluţia fiinţei umane perisabile. 

Motivul prafului devine un punct de referință pentru om, întrucât 

,,poate reda trama individului [...] și consecințele faptelor sale – ruinarea 

cetăților” (Ibidem: 8). De aceea, în mare parte, motivul poetic al prafului, 

cu toate manifestările sale, prezintă valențe negative, formând o imagine 

a vieții şi a universului și, implicit, a ființei umane în continuă degradare. 

Astfel, vorbim despre o scară a disoluţiei care poate fi strâns legată de 

trecerea irecuperabilă a timpului (fugit irreparabile tempus) și, implicit, 

de efemeritatea lucrurilor și a ființei umane. Praful, în varianta sa finală, 

devine ,,momentul perceperii efemerității omului”
 
(Ibidem). De exemplu, 

George Vulturescu aduce în discuţie poemul La moartea lui Neamțu în 

care există o formă ce anticipează descompunerea finală în praf, ruina, 

element care are o valență strâns legată de efemeritatea vieții, a 

pământului și a ființei umane: ,,Ai știut tu, scumpe frate, că pământu-i o 

ruină?/Că-i o sarcină viața? Că-i martiriu să trăiești?/Ai știut tu cum că 

moartea e un caos de lumină,/Ca la finea veciniciei te-aștept stelele 

cerești?‖ (Eminescu, 1997: 68). Așadar, deducem faptul că praful este 

stadiul final de descompunere a altor forme mai complexe ale pământului, 

cum ar fi ruinele, devenind ipostaze ale acestui motiv poetic. Acestea 

dezvoltă, la Mihai Eminescu, o temă predilectă, cea a deșertăciunii 

(vanitas vanitatum), dar și cea a efemerității vieții, întrucât ruina 
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reprezintă, în cazul operei La moartea lui Neamțu, unul dintre stadiile de 

degradare a  componentei telurice, a pământului ca element constitutiv al 

lumii. 

Praful, cu forma sa de manifestare, țărâna, pământ sfărâmat, este o 

finitudine existențială, întrucât omul, lumea și viața au un final din 

perspectiva alcătuirii materiale. Omul a fost zămislit, creat din țărână de 

către divinitate și în țărână se va întoarce, conform Eclesiastului, această 

referinţă fiind oferită de către George Vulturescu în demersul său. De 

aceea, manifestările motivului poetic al prafului, până acum 

metamorfozat în ruină și în țărână, sunt cele care conturează o perspectivă 

asupra efemerității vieții în Scrisoarea I: ,,Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi 

s-o sfarămi... orice-ai spune,/Peste toate o lopată de ţărână se depune‖ 

(Idem, 1980: 182).  

Această asociere realizată de George Vulturescu poate fi strâns 

legată de faptul că viziunea pesimistă eminesciană cu privire la 

deșertăciune și la efemeritatea condiției umane se regăseşte în Eclesiast: 

,,deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune!‖ (Biblia sau 

Sfînta Scriptură, 1991: 664). De aceea, lumea eminesciană și ființa umană 

sunt văzute ca fiind perisabile, sub semnul destinului implacabil. Lumea 

eminesciană este transpusă pe scara disoluției, întrucât Eminescu vede 

destinul omenirii ca fiind extrem de sumbru, exact cum se regăsește și în 

filosofia implicită din Eclesiast. Fiecare element din cadrul schemei 

oferite de George Vulturescu este reprezentat de câte o formă de 

manifestare aparte în operele eminesciene și de câte un timp diferit, 

întrucât motivul poetic al prafului este strâns legat de tema timpului. 

Așadar, în cadrul ,,drumului pulberii”, pe scara disoluţiei analizată 

de George Vulturescu, stânca, primul element, este reprezentat prin 

formele sale corespunzătoare de manifestare: piatra și muntele, conturate 

într-un timp imemorial (mitic); piramida este reprezentată de mausoleu, 

într-un timp istoric; zidul este, de facto, imaginea unei cetăți, a unui palat 

sau a unui castel, într-un timp istoric; ruina este cea care devine nisip, 

cenușă, mușuroi sau țărână, tot într-un timp istoric; forma finală, praful, 

este pulbere și colb, într-un ,,timp etern”
 
(Vulturescu, 2015: 36-37). 

Trebuie însă definit ,,timpul etern”, lucru pe care George Vulturescu nu îl 

realizează în demersul său. Timpul etern este, de facto, o sumă a timpului 

imemorial (mitic) și a timpul istoric. Timpul etern se regăsește în 

următoarele versuri din Odin și poetul: ,,Orice popor, oricât de 
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prăpădit/O piatră va găsi, sau o bucată/De fier ori de aramă, ca să 

sape/Cu ea urmele-adânci ce le-ați lăsat -/Voi oameni mari, ce stați acum 

cu zeii/Și ospătați cu ei – în colbul negru/Uitat ș-ușor al vechiului 

pământ‖. Dacă le-am putea amplasa pe o axă temporală, am putea 

observa faptul că formele de manifestare ale pământului se completează 

reciproc și formează un întreg, într-un anumit timp istoric sau/şi mitic.  

Fiecare element de pe ,,scara disoluţiei” prezintă multiple valențe, 

la nivelul semnificației, pe care George Vulturescu le anticipează, astfel 

încât stânca, alături de formele sale corespunzătoare – piatra și muntele – 

pot lua forme concrete în operele eminesciene, cum ar fi imaginea cetății 

Sarmizegetusa, cetate care „stă-nrădăcinată-n munți de piatră” 

(Eminescu, 1997: 133), aşa cum apare în Odin şi poetul. În plus, stânca, 

alături de piatră și de munte, prezintă şi o valență simbolică, ascensională, 

precum în Memento mori: ,,stau ținute templele multicoloane,/Parcă 

munții-n braț de piatră le ridică și le-arat/Zeilor din ceriuri‖ (Ibidem: 

147). 

Mai mult, piramida, în operele eminesciene, reprezintă un alt 

element-simbol care, prin înălțimea și măreția sa, conturează o imagine a 

ascensiunii ființei umane spre ,,ceruri”, spre sacru. De asemenea, 

piramida reprezintă și un simbol al perfecțiunii. Zidul devine un element 

simbolic care are o valenţă protectivă, dar și ascensională, prin formele 

sale de manifestare (castelul, cetatea, palatul etc.), edificii impunătoare 

(simbol ascensional) și, implicit, protectoare (simbol protectiv).  

Pe parcursul acestui ,,drum al pulberii” analizat de criticul George 

Vulturescu, un drum în căutarea unei ,,motivaţii substanţiale” (Petrescu, 

1978: 73), conștientizăm faptul că toate aceste elemente menționate în 

demersul nostru au o strânsă legătură cu pământul, care se 

metamorfozează continuu în forme perisabile, efemere și care pot deveni 

în final deșert sau pustiu, prin praf. Ființa umană conștientizează faptul că 

totul este trecător, până și impunătorul zid-cetate prin confruntarea cu 

imaginea ruinei. Acesta este un stadiu penultim pe scara disoluției, înainte 

de a ajunge la stadiul ultim al degradării, cel al prafului, cu toate formele 

sale corespunzătoare: colbul, țărâna, pulberea.  

La sfârșitul acestui ,,drum al pulberii”, al formelor arhitectonice 

fundamentale din viziunea eminesciană, prinde contur ideea că totul este 

deșertăciune, iar ființa umană este perisabilă, într-o lume efemeră, în care 
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predomină, conform lui George Vulturescu, o imagine a ,,decrepitudinii” 

(Vulturescu, 2015: 7) universului şi a vieţii. 

 

Motivul stâncii (formele de manifestare: piatra, muntele) 

Stânca, primul element din ,,drumul pulberii”, corespunde, în 

viziunea lui George Vulturescu, unui timp mitic (timpul miturilor 

fondatoare) care, de asemenea, prefigurează un timp istoric. Așadar, pe 

lângă timpul imemorial (mitic) analizat de George Vulturescu există, de 

fapt, și un timp istoric. Timpul mitic se regăsește în opera Memento mori, 

unde sunt conturate motivul stâncii și motivul muntelui ca simboluri 

ascensionale: ,,Stâncă urcată pe stâncă, pas cu pas în infinit/Pare-a se 

urca iar fruntea-i, cufundată-n înălțime,/Abia marginile-arată în 

albastra-ntunecime:/Munte jumătate-n lume jumătate-n infinit‖ 

(Eminescu, 1997: 161). Timpul istoric al stâncii cu formele sale de 

manifestare, piatra și muntele, este evidențiat şi în Odin și poetul: ,,Nu 

mi-i ști spune ce mai face țara/Ce Dacia se numea – regatul meu?/Mai 

stă-nrădăcinată-n munți de piatră?‖
 
(Ibidem: 133), dar și în Memento 

mori: ,,Şi icoanale-s în luptă - eu privesc și tot privesc/La vo piatră ce 

însamnă a istoriei hotară‖ (Ibidem: 140). 

Astfel, putem identifica o dublă valență a stâncii, cu formele sale 

de manifestare (muntele și piatra): există un sens concret al acestora, cum 

este surprins în Odin și poetul, dar și un sens abstract, unde stânca și 

muntele devin simboluri ascensionale, spre infinit, cum este în cazul 

operei Memento mori, aşa cum surprinde şi George Vulturescu în studiul 

său.  

Motivul piramidei (forma de manifestare: mausoleul) 

Cel de-al doilea element din ,,drumul pulberii” este piramida care 

reprezintă un simbol de ascensiune, de aspiraţie spre perfecțiune, astfel 

încât, în operele eminesciene, piramida constituie o construcţie care poate 

opri timpul. Piramida devine ,,o frână, o amânare, o piedică în calea 

timpului” (Vulturescu, 2015: 61). De asemenea, este de amintit un detaliu 

cultural care este în strânsă legătură cu imaginea piramidei: un proverb 

arab conchidea că omenirea este cea care se teme de timp, dar timpul este 

cel care se teme de piramide.  

Mai mult, Mihai Eminescu însuşi definește piramida și oferă o 

perspectivă filosofică asupra acesteia: ,,Ce este piramida? La un pătrat 

care se repetă la infinit, cele patru puncte convergează într-unul și 
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formează o piramidă. E un finit în raport cu infinitul. Un cerc care se 

repetă în infinit culminează într-un vârf – obeliscul, acul Cleopatrei‖ 

(Eminescu, 1981: 498). Mihai Eminescu subliniază, astfel, perfecțiunea și 

exactitatea formei piramidei, aceasta putând fi regăsită, în cadrul gândirii 

eminesciene, asociată unui timp istoric (antic).  

Raportarea la timp și la istorie explică profunzimea viziunii 

cosmice eminesciene, aspect care este evidențiat în Memento mori: ,,Ca 

s-explic a ta ființă, de gândiri am pus popoare,/Ca idee pe idee să 

clădească pân-în soare,/Cum popoarele antice în al Asiei pământ/Au unit 

stâncă pe stâncă, mur pe mur s-ajungă-n ceruri‖ (Idem, 1997: 186-187). 

În acest caz, piramida devine un simbol al perfecțiunii, ascensional, prin 

care se dorește accederea la sacru.  

Pe de altă parte, în cel de-al treilea fragment al operei Memento 

mori, dedicat Egiptului și piramidelor mărețe, regele este cel care 

deschide piramida ca „să văd-acolo tot trecutul” (Ibidem: 142). De aceea, 

piramida este o altă treaptă pe scara disoluției și o manifestare a motivului 

prafului, care aparține unui timp trecut, istoric. 

Întocmai precum motivul stâncii, remarcăm faptul că şi piramida 

reprezintă un simbol ascensional care poate să aibă o legătură directă cu 

sacrul. De asemenea, un alt punct comun al acestora îl identificăm într-o 

notație din Eclesiast: „Un neam trece și altul vine, dar pământul rămâne 

totdeauna” (Biblia sau Sfînta Scriptură, 1991: 664). Astfel, acest lucru 

înseamnă că atât piramida, cât și stânca pot confirma faptul că ,,drumul 

pulberii” este cel parcurs de pământul însuşi și, cu ajutorul acestuia, 

fiecare element poate fi construit din pământ, cum se sugerează, de pildă, 

în Memento mori: „Cum sub stânci, în întuneric, măruntaiele de-

aramă/A pământului, în lanțuri țin legat și fără teamă” (Eminescu, 1997: 

182).  

 

Motivul zidului (formele de manifestare: castelul, palatul, 

cetatea etc.) 

Al treilea element din ,,drumul pulberii” este zidul, care 

reprezintă, în general, un element de protecție, astfel încât, în opera 

eminesciană, acest motiv aduce în prim plan „imaginea securizantă a 

omului care a ridicat o barieră între el și moarte” (Vulturescu, 2015: 64). 

Astfel, zidul devine protectiv pentru om, acesta fiind dublat de ,,simboluri 

ascensionale” (Ibidem: 65), prin ipostazele sale regăsite în operele 
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eminesciene: castelul, palatul, cetatea, turnul, clopotnița, schelele, arcurile 

etc. Această dublă valență a zidului, cea de edificiu protector și cea de 

simbol ascensional, este conturată în operele eminesciene. 

Există în opera eminesciană, în perspectiva lui George Vulturescu, 

o imagine recurentă a cetății aflate într-un timp istoric. De exemplu, în 

Memento mori, este evocată imaginea cetății Babilon și, implicit, 

imaginea civilizației sumeriene: „Babilon, cetate mândră cât o țară, o 

cetate/Cu muri lungi cât patru zile, cu o mare de palate” (Eminescu, 

1997: 140). Mai mult, în Egipetul, apare imaginea cetății Memphis: 

„Memfis colo-n depărtare, cu zidirile-i antice,/Mur pe mur, stâncă pe 

stâncă, o cetate de giganți–/Sunt gândiri arhitectonici de-o grozavă 

măreție!” (Idem, 1980: 94). În ambele opere lirice, zidul-cetate este 

descris ca fiind măreț și, implicit, protector.  

Valența ascensională a zidului-cetate se regăsește și în cazul 

asocierii zid-castel, putând face chiar o legătură între spațiul terestru și cel 

cosmic, aşa cum apare în următoarele sintagme: ,,Dar poate acolo să fie 

castele/Cu arcuri de aur zidite din stele‖ (Ibidem: 90), în Mortua est! şi 

,,Un castel vechi c-o grădină părăginită se-nălța pe o coastă de deal...‖ 

(Idem, 2006: 228), în proza Avatarii faraonului Tlà.  

Aceeași valență ascensională o regăsim și în cazul asocierii zid-

palat: ,,Cetățile mari răspândite-s în soare,/Palate de-argint se ridic 

gânditoare‖ (Idem, 1997: 211), în Povestea magului călător în stele, dar 

și în cazul asocierii zid-boltă: ,,Sub bolta cea înaltă a unei vechi 

biserici,/Între făclii de ceară, arzând în sfeșnici mari‖ (Idem, 1980: 136), 

în Strigoii.  

Imaginea zidului, cu toate formele sale de manifestare, aparține 

unui timp istoric, întrucât este asociată temei trecerii timpului, dar și a 

deșertăciunii. De aceea, omul, chiar dacă prin zid (se) poate proteja sau 

poate ridica o barieră între el și moarte, zidul este, într-un final, doar un 

element trecător, așa cum apare în Memento mori: ,,E o picătură-n vinul 

poeziei ș-a gândirii,/Dar o picătură numai. Decât altele, ce mor,/Ele țin 

mai mult. Umane, vor pieri și ele toate./În zădar le scrii în piatră și le 

crezi eternizate,/Căci eternă-i numai moartea, ce-i viață-i trecător‖ 

(Idem, 1997: 189).  
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Motivul ruinei (formele de manifestare: nisipul, cenușa) 
Cel de-al patrulea element al ,,drumului pulberii”, ruina, 

reprezintă primul stadiu al degradării formelor de manifestare specifice 

pământului, după cum sugerează George Vulturescu în critica sa, în 

continuarea primelor trei trepte, pe care se situează: stânca (cu formele de 

manifestare: piatra, muntele), piramida (cu forma de manifestare: 

mausoleul), zidul (cu formele de manifestare: cetatea, palatul, bolta etc.). 

Ruina nu este, însă, punctul final al scării disoluției, ci reprezintă un prim 

stadiu al decăderii ipostazelor pământului. Acest stadiu al decăderii poate 

fi regăsit în operele eminesciene sub forma ruinei propriu-zise: 

,,Memfis, Teba, țara-ntreagă coperită-i de ruine‖ (Idem, 1980: 96), în 

Egipetul; ,,Ai știut tu, scumpe frate, că pământu-i o ruină?‖ (Idem, 1997: 

68), în poezia La moartea lui Neamțu; „Nu știi tu, înger, oare să 

zbori/Să lași pământul, trista ruină?‖ (Ibidem: 70), în Îngere palid, dar și 

sub alte forme de manifestare, cum ar fi nisipul sau cenușa.  

Ruina devine nisip sau cenușă prin faptul că timpul este cel care 

,,macină” celelalte elemente aflate pe ,,drumul pulberii”, respectiv stânca, 

piramida și zidul, cu toate formele lor corespunzătoare de manifestare. 

Așadar, în această etapă survine tema trecerii timpului care determină, de 

facto, efemeritatea vieții și perisabilitatea ființei umane, aspecte surprinse 

în nuvela Cezara: ,,Simt că măduva mea devine pământ, că sângele meu e 

îngheţat şi fără cuprins ca apa, că ochii mei abia mai reflectează lumea-n 

care trăiesc. Mă sting. Şi nu rămâne decât urciorul de lut în care au ars 

lumina unei vieţi bogate‖ (Idem, 2006: 106). Astfel, ruina eminesciană se 

manifestă ca degradare a zidului, ca nisip sau ca cenușă, aspect surprins 

în versurile: ,,Ș-atunci vântul ridicat-a tot nisipul din pustiuri,/Astupând 

cu el orașe, ca gigantice sicriuri‖ (Idem, 1980: 96), în Egipetul şi ,,Vor 

risipi cenușa iubitei tale vetre‖ (Idem, 1997: 352), în Mureşanu. 

 

Motivul prafului (formele de manifestare: pulberea, colbul, 

țărâna, pleava) 
Ultima treaptă pe scara disoluției este întocmai praful, motiv 

central în operele eminesciene, la care ajung toate celelalte elemente 

aflate pe ,,drumul pulberii”: stânca, piramida, zidul, cu toate formele lor 

de manifestare. Concepția de sorginte ecleziastică asumată de Mihai 

Eminescu conturează, prin praf, alături de pulbere, pleavă, colb și țărână, 

o viziune asupra deșertăciunii lumii, asupra efemerității și perisabilității 
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ființei umane, dar și asupra trecerii implacabile a timpului. Așadar, 

această perspectivă se regăsește în operele eminesciene, începând cu 

Andrei Mureșanu – ,,Fiindcă tina lumii e rea, fiindcă tină/Și praf e 

universul întreg - fără de vină‖ (Ibidem: 85). Ultima reprezentare a 

țărânii are, la Mihai Eminescu, o ,,conotație de cortină «grea» care cade 

peste viața omului” (Vulturescu, 2015: 103).  

Motivul prafului oferă o profunzime inedită operelor eminesciene, 

întrucât acesta, împreună cu valențele sale, îndeamnă la meditație, în 

momentul în care lectorul este pus în fața scenariului vieții trecătoare. 

Viziunea pesimistă asupra lumii în continuă degradare, ,,drumul 

pulberii”, este un aspect bine conturat mai ales în Epigonii: ,,Noi reducem 

tot la pravul azi în noi, mâini în ruină,/Proști și genii, mic și mare, sunet, 

sufletul, lumină, -/Toate-s praf... Lumea-i cum este... și ca dânsa suntem 

noi‖ (Eminescu, 1980: 88).  

Acest ultim element de pe scara disoluţiei, praful, încheie drumul 

vieții, al lumii, al universului și, implicit, al ființei umane. De aceea, 

George Vulturescu asociază praful, cu toate formele sale de manifestare, 

unui timp etern.  

Mai mult, praful, cu toate manifestările sale ca element ultim de 

pe ,,drumul pulberii”, se ancorează în imaginea pustiului eminescian. De 

aceea, acest pustiu se desfășoară într-un timp etern, ca însumare a 

timpului imemorial (mitic) și a timpului istoric. 

Pustiul este, astfel, un element de tranziție spre crearea unei 

,,panorame a deșertăciunilor”, în care praful este simbolul dominator, cu 

toate formele sale de manifestare, fie într-un timp etern, fie într-unul 

trecător. 

 

Concluzii  

Motivul poetic al prafului este asociat, așadar, în operele 

eminesciene, unui ,,drum al pulberii”, urmărit pas cu pas de George 

Vulturescu în demersul său. Acest drum se suprapune unei scări a 

disoluției lumii, fapt care antrenează multiple teme literare, cum ar fi 

fortuna labilis, fugit irreparabile tempus sau vanitas vanitatum, adică 

soarta schimbătoare, trecerea implacabilă a timpului, deșertăciunea 

deșertăciunilor, zădărnicia lumii etc. Pe acest drum prestabilit, pământul 

are diferite forme de manifestare, cu diferite valențe temporale: timpul 

istoric, timpul mitic, timpul etern. 
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Motivul prafului devine, conform Ioanei Em. Petrescu, o 

,,motivație substanțială” (Petrescu, 1978: 73), aceasta fiind premisa de la 

care pleacă şi George Vulturescu, iar Mihai Eminescu este cel care 

transfigurează poetic această ,,substanță”, pământul, cu toate 

manifestările sale – stânca, zidul, piramida, ruina – elemente care, la 

rândul lor, cunosc o serie de forme corespunzătoare – muntele, stânca, 

cetatea, palatul, turnul, mausoleul, nisipul, cenușa, colbul etc., cu diferite 

simbolistici, precum, de exemplu, simbolul ascensional. Această varietate 

de forme corespunzătoare ale elementului teluric ține de ,,viziunea 

grandioasă a romanticilor asupra universului” (Dumitrescu-Buşulenga, 

1989: 234), astfel încât multitudinea formelor sub care apare pământul 

conturează o viziune arhitectonică asupra lumii și, implicit, asupra 

universului.  
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Abstract 

The aim of the following paper is to highlight the existence of 

several literary motifs in Mihai Eminescu’s poems and prose, which are 

analysed by the critic George Vulturescu. He traces a scale of dissolution 

when referring to the recurrent elements in Mihai Eminescu’s literary 

works, such as the rock, the pyramid, the wall, the mountain etc., all of 

them resulting in rack and ruin and, thus, in dust. The associations 

realised and analysed by George Vulturescu are linked to another critical 

study, of Ioana Em. Petrescu, which is related to the fact that some of 

Mihai Eminescu’s poems and fragments of prose presented in the paper 

have a ―substantial motivation‖. Thus, the paper will also focus on the 

concept of ―substance‖, taking into consideration both George 

Vulturescu’s and Ioana Em. Petrescu’s critical studies on Mihai 

Eminescu’s literary works, in which every element from the scale of 

dissolution has different ways of manifestation, meaning different 

valencies. The conclusion of the paper leads to the association of all the 

mentioned motifs with the passing of time and with the destiny of the 

ephemeral human being. The result of the scale of dissolution is, in effect, 

a road of powder.  

 

Key-words: substance, road of powder, scale of dissolution, 

passing of time, transience 
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MĂDĂLINA-IULIANA AGOSTON 

Master I, Cluj-Napoca 

Construcția armoniei prin metaforă. O analiză genetică a 

tabloului înserării din Ondina și Ecò  

Mișcarea – atât ca act creator, cât și ca proces interior unui fapt – 

produce asupra imaginarului (poetic, dar și colectiv la nivel de receptare) 

ceea ce, prin intermediul unei lecturi genetice, putem numi un „text-

organism”. Astfel, ca microtext, textul eminescian poate fi decupat nu 

doar la nivel formal, ci și la nivel tematic pentru a putea vizualiza „din 

margine” construcția imaginarului, dar, mai ales, momentul creator, 

evolutiv, dinspre sensul prim – ca Idee (poetică), înspre mutațiile acestuia 

sau metamorfozele lui din variantele finale. Cu alte cuvinte, de la ceea ce 

Pierre Audiat numește l’idée génératrice
1
 la opera literară (Audiat, 1924: 

59). 

Geneza poemelor Ondina și Ecò este una comună, Ecò fiind 

varianta ulterioară a Ondinei. Atelierul acestor poeme, restituit de ediția 

Perpessicius (Eminescu, 1952: 26-45), pornește cu o primă tripartiție a 

variantelor, un ciclu care începe cu un avantext scris în jurul anului 1866, 

A. 2254, 18-18v. + 19, despre care editorul spune că: „Toate aceste 

fragmente din A le subordonăm, ca variante, în subsolul versiunii B. 

Serata.” (Ibidem: 27) Astfel, varianta B. 2259, 3v.-7v., ce poartă numele 

și de Ondina I e transcrisă în submanuscrisul Elena în 1867, urmând apoi 

ca Ondina (fantasie) sau Ondina II să se afle în paginile manuscrisului 

2259, 21v.-25, notată de Perpessicius sub numele variantei C. În ceea ce 

privește variantele anterioare lui Ecò, ele continuă mișcarea creatoare, 

constituind,  continuu față de cele deja anunțate, un corpus de alte trei 

versiuni. Prima dintre ele e reprezentată, de fapt, de aplicații asupra 

Ondinei II (A. 2259, 21v.-25), făcute în preajma anilor 1871-1872, sub 

                                                 
1
 „[...] l’ oeuvre représente un moment d’activité psychique, une période de vie 

cérébrale; elle a eu une origine, un développement, un achévement. A la fin il y a le 

livre; au commencement il y a une découverte et cette découverte, pour lui donner un 

nom, nous l’appelons l’idée génératrice, sans préjuger si cette idée est un concept, une 

image, une émotion, ou tout cela ensemble.” 
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numele de Ecoul din fereastră. În jurul acelorași ani, 1871-1872, începe 

să se cristalizeze o altă variantă, B. 2259, 210-215 + 207 + 216-218 (Ecò 

I). Ultima din schemă, varianta C. 2259, 82-85 (Ecò II = Ecò), scrisă în 

1872, este și forma finală a poemului. Așadar, din 1866 și până în 1872 se 

poate observa cum evoluția imaginarului e mediată prin limbaj și cum 

constant se urmărește de către Eminescu surprinderea unui universal al 

momentului poetic prin acest permanent, cum îl numește Ioana Em. 

Petrescu, „proces de motivare a limbajului poetic” (Petrescu, 2009: 38). 

Tabloul înserării interesează prin construcția sa și prin „mișcările” 

textului (stilistice și sintactice), care transmută particularul imaginii 

înspre zona nocturnă a cadrului general (aproape) feeric. Există, astfel, în 

cadrul atelierului Ondinei trei tablouri clare, bine delimitate, pe de-o 

parte, ca secvențe de sine stătătoare, iar, pe de altă parte, ca etape 

succesive de reprezentare a unei construcții de imaginar-cadru, raportat la 

o structură stilistică proprie. Această reprezentare a cadrului natural (prin 

forța momentului surprins) trece de la sublimare prin idee la echivalare 

logică a universului concret, în care momentul înserării e atent construit, 

o dată, prin alegorie, iar, apoi, prin metaforă. Ceea ce am putea numi 

„varianta primară” este reprezentarea aceluiași tablou în versiunea Serata, 

versiune ce suspendă delimitarea conceptuală a descrierii/ diferențelor 

categoriei stilistice (alegorie vs metaforă). Fragmentul din Serata este 

însă, ca formulă de compoziție și ca imaginar, asimilabil Ondinei. Riscul 

e acela de a nu putea recunoaște „mișcările textului” ca funcționări 

interne în vederea construcției armoniei formelor în „jocul dintre 

realizarea imaginii artistice și subversiunea ei” (Bot, 2012: 11). 

Ondina (fantasie) debutează cu scena înserării și dă senzația că 

momentul surprins nu e decât un cadru ce pune în evidență eroul, serata, 

cântarea (cadru, așadar, propice întregii desfășurări): „Lʼal orelor zilei 

șirag râzător/Seʼnșir cele negre și mute/Ce poartă în suflet mistere de-

amor/Pălite, sublime, tăcute/Și noaptea din nori/Pe aripi de fiori/Atinge 

ușoară cu gândul,/Pământul” (Eminescu, 1952: 27). 

În vreme ce, în Ecò, Eminescu extinde zona discursului pentru o 

desfășurare stilistică mai amplă, dar și pentru că pare să concretizeze 

exercițiul imagistic al cadrului deja amintit, jocul dintre expresie și 

imagine furnizează „realitatea” cadrului transmutat în zona ideaticului. 

Cele două strofe se joacă cu granițele dintre cosmic și terestru. Planul 

celest e cel care generează crepusculul, stelele isvorăsc pentru că treptat 
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tabloul se construiește dinspre vizual înspre reacții senzitive mai intense 

(strofa a doua). „Arcurile mărețe” ale cerului promit un cadru impetuos, 

față de versiunea redată de Perpessicius ca anterioară acesteia, „Pe-a 

cerului bolți” (Ibidem: 39), observându-se preferința autorului pentru 

ornament – nu ca simplă completare expresivă, ci ca o construcție 

imagistică ce suspendă înțelesul comun al clișeului: „Cu ʼncetu ʼnserează 

și stele isvorăsc/Pe-a cerului arcuri mărețe./În umede lanuri de-albastru 

ceresc,/Merg norii cu hainele crețe/Și stâncile rar/Ca stâlpii 

răsar,/Negriți și ʼndoiți de furtună/În lună.//Diamant e în aer, în codri 

miros/Și umbră adânc viorie;/Și luna-i a cerului scut argintos/Și stele 

păzesc în tărie/Și văile sunt/În aburi d-argint/Pierdute ʼntr ʼal doinelor 

șuer/De fluer” (Ibidem: 96). 

Pornind de la aceste două secvențe, Ioana Em. Petrescu face 

diferența dintre abstractizare și derealizare
2
 (Petrescu, 2009: 221), dând 

celei dintâi valoare ornamentală, un abstract al fenomenului înserării, dat 

de o amplificare retorică, menită să devină în Ondina o alegorie a 

înserării: „În ultimă instanță, întregul tablou e amplificarea retorică a 

enunțului implicit «se întunecă», în raport cu care transcrierea «poetică» e 

strict ornamentală” (Ibidem: 222). Ceea ce se întâmplă în Ecò ține însă de 

un timp/moment bine determinat (seara); se trece de la abstract-alegoric 

la abstract-metaforic: „În locul tratării abstract-alegorice a termenului 

tematic («seara») poetul optează pentru reconstituirea plastică a tabloului 

înserării (moment al «izvorîrii» luminilor astrale) [...]” (Ibidem). Trecerea 

dinspre alegorie înspre metaforă ține de generalizarea sensului: prima 

secvență e particulară și intuitivă prin cadrul restrâns al imaginarului, 

întrucât realizarea prin alegorie, prin acest tip de abstractizare, 

obiectivizează perspectiva (aici, din punctul de vedere al „privitorului”), 

după cum susține și Tudor Vianu: „Perspectiva oricărei alegorii este 

limitată; puterea ei de sugestie este redusă.”(Vianu, 1957: 110); secvența 

extinsă, ulterioară, reprezintă etapa construcției sale „mature”, a sensului 

universal(izabil). 

                                                 
2
 „Derealizarea nu trebuie confundată însă cu abstractizarea: prima însemnează 

sublimarea lumii în idee, cea de-a doua e simplă echivalare logică a universului concret, 

redus la o schemă conceptuală; prima operează predilect prin metaforă, cea de a doua 

prin alegorie”. 
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O altă viziune asupra diferențelor celor două tablouri ar putea fi și 

cea dată de termenii lui Blaga. Vorbind despre geneza metaforei, Blaga 

susține că metafora plasticizantă ține de o trăsătură a umanului (a 

firescului), a faptului de „a fi om”, deci de o geneză a acesteia 

concomitentă cu ființa umană – o categorie a antropologicului, în timp ce 

metafora revelatorie își are originea în specificitatea umanului – ca 

definire particulară a speciei (particularitatea construirii unui imaginar). 

Dacă ar fi să punem această grilă asupra celor două secvențe, am putea 

spune că tabloul din Ondina ține de această primă categorie deoarece: 

„Metaforele plasticizante nasc din incongruența fatală dintre lumea 

concretă și lumea noțiunilor abstracte. [...] ține așadar loc de concret în 

ordinea abstracțiunilor” (Blaga, 1969: 277) („Și noaptea din nori/Pe aripi 

de fiori”). În vreme ce în versurile din Ecò însă („Și văile sunt/În aburi 

de-argint/Pierdute ʼntr ʼal doinelor șuer/Din fluer”) se remarcă nuanța 

unei completări a înțelesului, și nu pur și simplu a expresiei („[...] 

metaforele tip II sporesc semnificația faptelor înșile, la care se referă. 

Metaforele revelatorii încearcă într-un fel revelarea unui «mister», prin 

mijloace pe care ni le pune la îndemînă lumea concretă, experiența 

sensibilă și lumea imaginară.” (Ibidem: 279) – aici, tocmai prin doină, 

încărcătura semantică a doinei). 

Varianta B (Eminescu, 1952: 28) a Ondinei (Serata), 2259, 3v.-

7v., alcătuiește o primă descriere închegată, identică cu cea citată mai sus. 

În ceea ce privește schema cronologică a Ondinei, variantele nu mai 

conțin diferențe majore în raport cu secvența înserării, ceea ce trimite 

direct la schema poemului Ecò, care, potrivit ediției critice, începe cu 

manuscrisul 2259, 21v.-25, așadar, cu aplicațiile în creion de pe Ondina 

II, devenită ulterior Ecoul din fereastră (Ibidem: 37). O diferență majoră 

e remarcată abia în paginile manuscrisului 2259, 210-215 + 207 + 216-

218, unde două din versurile tabloului sunt schimbate: „Pălite, sublime, 

tăcute” cu „Cu mâna pe gură, tăcute” și „Atinge ușoară cu gândul cu 

Încinge ca viața-i, cu gândul” (Ibidem) (la acesta Eminescu renunță, 

păstrând prima variantă). Astfel, „nopțile” trec de la epitetele simple, 

caracteristice lor în general, la o descriere ce implică umanul. „Mâna” și 

„gura” sporesc intensitatea unei acțiuni, în ciuda alăturării cu epitetul 

„tăcute”, deoarece se trece din registrul nocturn, aproape feeric, la cel al 

unei crize, tăcerea nu mai e întâmplătoare, ea e rezultatul unei acțiuni a 

forțării/a controlului naturii (naturalului). Revenind asupra lui Ecò și 
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urmărind cronologic modificările, putem restitui din aparatul critic al 

ediției Perpessicius o variantă
3
 (Ibidem: 39) care se dovedește a face parte 

din însemnările în creion asupra Ondinei II. Se poate observa la nivel de 

construcție cum Eminescu a modelat limbajul, a lucrat cu expresia. 

Astfel, epitetul „scut argintos” apare ca metafora „scut de argint”, 

dovedind că, pe lângă realizarea artistică, la fel de importante sunt 

constrângerile metrico-prozodice (e clar că epitetul „argintos” a luat 

naștere ca rimă pentru „miros” din versul 9: „Diamant e în aer, în codri 

miros).   

Tabloul înserării în Ondina ajunge să fie ca intensitate punctul în 

care momentul final, când [...] noaptea din nori/[...]/Atinge ușoară, cu 

gândul/Pământul, e evident; rolul figurii de stil e doar acela de a 

completa expresia. Imagistica – ca formulă de reprezentare vizuală – e 

forțată să transmute, prin alegorie, formula dinspre concret înspre 

abstract. În schimb, mai întins ca desfășurare, tabloul din Ecò scapă 

logicii lumii în favoarea actului creator – ca suspendare temporală. 

Eminescu impune momentului o gradație, care de data aceasta nu mai ține 

de firescul succesiunii zilelor și a nopților, ci de construcția unei teme, 

construcție capabilă să (re)dea raportul, formulând după ceea ce amintește 

Ioana Em. Petrescu ca „derealizare a universului” (Petrescu, 2009: 224), 

dintre real – ca certitudine/firesc – și ireal – ca imaginar/construcție de 

imagini (imagini succesive; înserarea e trepatată). 

Decupajul tematic, constituit din fragmentele variantelor amintite, 

care reflectă de fapt  mișcarea de la nivelul imaginarului, poate fi o 

modalitate prin care s-a văzut cum la Eminescu sunt create strategiile de 

limbaj și evidențiate mecanismele gândirii în general (tocmai pentru că 

„decupajul” vede „din margine”) printr-un procedeu artistic pe care Alain 

Guillermou îl atribuie în mod specific poetului, și anume: „[...] trecerea 

de la reacțiile primare, violente, brutale, la forma lirică metaforică mai 

degajată, mai obiectivă, cu adîncă rezonanță filozofică, dînd faptului 

subiectiv înțelesurile largi, umane, ale adevărurilor perene.”(Guillermou, 

                                                 
3
Încet înserează și stelele n[asc]/Pe-a cerului bolți/În umede lanuri de-albastru 

ceresc/Merg norii cu hainele crețe/Din stâncile rar/Ca stâlpii răsar/Negriți și ʼndoiți de 

furtună/La lună/Diamant [e] în aer și miros (ulterior: Sclipiri în aer, în codri miros Și 

umbra adânc-viorie/Și luna-i a cerului scut de argint/Și stelele paznice fie/Și văile 

sunt/În aburi de-argint/De-a doinelor murmur și șuer/Din fluer). 
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1977: 8) Această evoluție/mișcare, privită într-un cadru relativ restrâns 

(atelierul Ondinei), poate fi văzută și în corpul altor  poeme eminesciene, 

operând asupra unui decupaj semiotic sau a unei analize pe elemente 

sărace. De exemplu, cadrul natural al poemului Sara pe deal (Eminescu, 

1944: 296-300) vine să susțină ipoteza decupajului și ca structură 

autonomă (deși poemul e integrat în Ecò). 

Sensul la Eminescu, pornind de la analiza de față, se construiește 

printr-o desfășurare materială (în text), văzută evolutiv. Dinspre un tablou 

care defamiliarizează trăsăturile obiective ale lumii, prin metaforă 

(medierea metaforică) se surprinde tema înserării ca formă armonioasă a 

momentului creator al umanului. Imaginarul depășeșete nivelul expresiei 

pur lingvistice în zona „creației”, analiza genetică permițând o re-definire 

permanentă (revenire constantă) asupra conceptului de creativitate
4
, 

interogându-l constant și punând problema decupajului tematic ca 

modalitate de vizualizare a textului eminescian sub formula unei 

construcții armonice. Această analiză detașează clișeul receptării lui 

Eminescu de zona mitizării lui ca simplă universalitate ruptă de opera sa, 

de cele mai multe ori, prin (re)întoarcerea la text (mai precis, la 

vizualizarea constituirii lui). Armonia, analizată astfel, nu mai reprezintă 

un dat al creatorului/creației – ca stare de fapt, implicit sau explicit 

textului literar, ci o structură imaginativă, văzută din perspectivă 

evolutivă, dar și ca „efect” al unor constrângeri de limbaj și de realizări 

stilistice. 

                                                 
4
 (cf. Caracostea, 1987: 5-8),  Caracostea susține că „geneza e subordonată operei 

literare”, valorifcându-se  astfel  și teza lui Pierre Audiat. 
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Abstract 

The research in the field of Eminescuʼs studies concerning his 

poems was most of the time, during the 20th century and even nowadays, 

directed towards the largest themes or towards romanticism and the 

influences that universal poets had on him. The present work is a close-

reading demonstration of how a poem is made. The methodology of this 

paper, which articulates around genetic criticism, is the key that gives us 

access to the most subtle language strategies and creativity of our 

national poet. Such being the case, we could say that this study is trying 

to observe the construction of poetic imaginary and  the line between 

allegory and metaphor by studying the internal structure of every change 

(semantic or otherwise) between 1866 and 1872 in Ondina and Ecò. 

Based on poetic and stylistic observations, the material used in the 

research is represented by the entire deployment of the poems above-

mentioned, fulfilling the purpose of our work: going back to the text in the 

case of our ―national poet‖. 

 

Key-words: genetic criticism, creativity, metaphor, allegory, 

internal movement. 

 

 



 

ANDRADA BOROŞ 

Anul II, Braşov 

Armonia existenţei la Eminescu 

Opera marelui poet Mihai Eminescu împleteşte iubirea de patrie, 

influenţa covârşitoare a naturii, dar şi sentimente particulare transpuse în 

armonia unei idealităţi nepieritoare. Astfel, fiecare poezie are la bază un 

concept central, cu înţelesul de obiect al cunoaşterii, privit ca strat de 

adâncime a existenţei. Marele merit al poetului este acela de a-şi construi 

opera pe dualitatea fanic-criptic, creând o armonie între expresia unui 

,,eu" universal şi confesiunile personale. ,,Glasul" autorului constituie 

concomitent mitologie, etică, observaţie morală şi manieră de a trăi şi 

imagina viaţa, acest aspect concretizându-se mai cu seamă  în impactul 

asupra literaturii române, dar şi asupra societăţii. La unii scriitori 

predomină fantezia, la alţii raţiunea, dar „perfecţiunea înseamnă 

armonizarea acestor două însuşiri”, cazul lui Eminescu fiind unul aparte, 

întrucât însăşi „concepţia sa literară porneşte de la această potrivire 

desăvârşită” (Moraru, 1983, 171). În această direcţie, G. Călinescu oferă 

o explicaţie clară în vederea interpretării juste a profunzimii textelor 

eminesciene: „Impresia vine din transformarea unui moment într-un 

absolut” (Călinescu, 1939: 63). Astfel, filtrul spiritualităţii poetului 

conţine acea voluptate a vocabulelor privilegiate în sensul în care 

conotaţiile lor vor fi o necesitate în descoperirea formulei armoniei a cărei 

descifrare îşi găseşte originile în multiplele etaje hermeneutice ale operei 

marelui clasic, vizând diversitatea universului eminescian în deplinătatea 

caracteristicilor lui.  

Poezia Prin nopţi tăcute concentrează în esenţa ei o imagine din 

sfera obştescului unde fenomenele naturale sunt transpuse în conştiinţa 

eului liric. Se conturează astfel un echilibru favorabil pentru suflet, 

luptătorul în războiul dintre conştiinţă şi simţire, precum în poezia Ce 

şopteşti atât de tainic... unde se prezintă condiţia umană în 

imposibilitatea ei de a birui legile firii. Partea incoativă („Prin nopţi 

tăcute”) poate fi pusă în legătură cu ultimele două versuri, întregul poem 

putând fi considerat liantul armonios dintre o stare fizică, obiectivă parţial 

(„nopţi tăcute”) şi una interioară („Cu mintea beată/Eu plâng şi cânt”). 
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Eul liric participă oarecum la restabilirea „ordinii impenetrabile a 

universului” (Călinescu, 1939: 71), o însemnătate aparte având-o chiar 

cântecul care pare să fie singurul element dinamic din decorul existenţial. 

Totodată se distinge o armonie semantică între focul prea puţin exprimat, 

dar existent în conştiinţa eului liric şi ,,marea lină”, cele două elemente 

primordiale pare că se înfrăţesc, se omogenizează şi împreună compun o 

senzaţie de identitate în raport cu lumea exterioară. Sugestivă este 

afirmaţia lui G. Călinescu: „Omul este prins între două catastrofe 

complice. Lucrul e clar, soarele iese din ocean, între foc şi apă există o 

frăţie secretă” (Ibidem: 85). Interesant este faptul că întreg poemul nu 

defineşte o armonie a vieţii în întregul ei, ci mai degrabă o stare de 

confuzie, de nesiguranţă, dar elementele uzitate se împletesc armonios 

astfel încât ele oferă imaginea unui eu liric asumat din punctul de vedere 

al celor două principii, binele şi răul. Din sintagmele „icoana-i sunt” şi 

„cu mintea beată/Eu plâng şi cânt” reiese o teză morală, o altfel de 

viziune asupra sinelui. În primul exemplu se sugerează în mod clar aluzia 

la sfera religioasă, reprezentată de însuşi eul liric, iar în al doilea exemplu 

lipsa lucidităţii minţii nu anulează, ci din contră, susţine ideea armoniei 

existenţiale în care sacrul este atins în momentul producerii  înceţoşării 

raţiunii. Iată cum la Eminescu zbuciumul sufletesc se transformă în 

armonie prin legăturile realizate între o experienţă problematică indusă şi 

o fire profund contemplativă. În spatele întregului text se ascunde, de 

fapt, un imbold erotic al cărui rezultat este o „căutare” vizuală („Ochii-mi 

o cată”) la care aspiră eul liric animat de imuabila dorinţă de a se regăsi 

pe sine. Prosopografia instanţei referenţiale nu este bine conturată, 

singurul indiciu fiind obrazul, deci eul liric nu este încercat de un regret, 

întrucât detaliile ce privesc trăsăturile fizice nu sunt numeroase, ci este 

mai degrabă încercat de amintire, plânsul nefiind un apanaj al ignoranţei 

dezordinii sufleteşti, ci o eliberare din obscuritatea universului propriu. 

Poemul Dintre sute de catarge reprezintă o altă formă de expresie 

a armoniei dintre imaginea acelui imago mundi într-o stare iniţială şi un 

posibil efect de catharsis produs de natură. Ideea centrală se construieşte 

pe principiul potrivit căruia fenomenele naturii acţionează independent de 

lumea înconjurătoare, dar se „în-trupează” în ea, „în-veşnicindu-se” prin 

efectele pe care le produc. Un astfel de efect inedit este realizat şi de 

modalitatea de construcţie a textului: în ultimul vers al fiecărei strofe se 

distinge aliteraţia al cărei rol este acela de a accentua ireversibilitatea 
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trecerii timpului. Topica celor doi termeni cheie este inversată în fiecare 

strofă, deci accentul este plasat pe latura semantică a lexemului care are o 

mai mare însemnătate în context, dar poate contribui şi la menţinerea 

ritmului. Astfel, între termenii „mal, pământ, ideal, gând” se observă o 

inversare a climaxului obişnuit din punctul de vedere al dimensiunii şi al 

înţelesului lor, sugestivă fiind aici trecerea de la panoramă la focalizat. 

Întrebările retorice din primele două strofe plasează întregul univers 

natural sub semnul incertitudinii, imprevizibilitatea fiind fundamentul pe 

care se creează viziunea despre lume. „Vânturile şi valurile” sau „valurile 

şi vânturile” poartă reminiscenţele unui „eu” general, însufleţit de 

idealuri, dar odată cu pierderea acestora, ele devin o consolare, aspect ce 

poate aminti de relaţia kantiană eu-sine, eul liric regăsindu-se mai puţin 

spiritual şi mai mult fizic în aceste acţiuni ale naturii. Unicitatea şi 

armonia imaginilor artistice constau în înzestrarea vânturilor şi a valurilor 

cu psihologie umană. 

Ubicuitatea şi omniscienţa lor reduc starea de solitudine a eului 

liric care pare că se află într-un declin imaterial, într-o confruntare cu el 

însuşi. Pe de-o parte, în plan exterior, ,,vânturile şi valurile" poartă 

conotaţii telurice infernale, prin efectele negative pe care le produc asupra 

catargelor pe care le vor sparge, dar şi asupra păsărilor pe care le vor 

îneca. Nu poate fi vorba de un efect purificator, ci dimpotrivă este un rău 

natural necesar în vederea accentuării ideii ciclicităţii viaţă-moarte. 

Raportându-ne la „devorarea” care în Bestiarele Evului Mediu 

presupunea o relaţie de comunicare între devorat şi devorator, putem 

afirma că natura îşi devorează propria creaţie, reprezentând o reacţiune la 

legile firii care nu pot fi combătute sau modificate. Aşadar, poezia devine 

o armonie a existenţei generale, eul liric „mişcându-se” grav de-a lungul 

cercurilor imaginare ale veşniciei, sugestivă fiind afirmaţia lui Lucian 

Blaga: „Poziţia gravă, de cheie, poziţia plină de excepţionale consecinţe 

ale fenomenului stilistic în cadrul existenţei umane şi chiar în cosmos n-a 

fost bănuită ca atare de niciun alt gânditor” (Blaga, 1946: 11). 

Poemul Auzi prin frunzi uscate concentreză reintrarea în „marea 

unitate a naturii” (Vianu, 1971: 422). Permanenta aluzie la trecerea în 

nefiinţă suscită ideea prezentă în Geneză („Pământ eşti şi în pământ te vei 

întoarce”). În încercarea de abordare exhaustivă a acestei „întoarceri” un 

rol important îi revine limbajului care nu este „un simplu vehicul al ideii, 

ci are funcţie proprie şi farmec specific” (Călinescu, 1939: 222). Din 
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această meditaţie a eului liric rezultă o atmosferă delicată, deoarece 

diferitele trepte existenţiale pe care le parcurge actantul produc o asumare 

a celei din urmă. Hegemonia motivului mormântului adânc devine 

frapantă, întrucât trimiterea la acest stadiu existenţial se realizează brusc, 

fiind totodată o consolare exagerată. În lirica eminesciană, ieşirea din 

lumea imundă este un motiv recurent valorificat de pildă şi în 

Luceafărul.  

Când eul liric este dominat de suferinţă, sau se află sub aspra 

influenţă a amintirii, a unei dorinţe puternice în vederea împlinirii 

spirituale, el pare să simtă aceeaşi durere care există în Bolgiile Infernului 

lui Dante. „Numele sfânt” al iubitei şi întâlnirea cu ea simbolizează 

alternativa păcii sufleteşti într-un păienjeniş al degradării fizice. „Cântul 

şi vântul” sunt reci, ele se transformă în stări pe care eul liric le percepe 

astfel. Acest aspect este confirmat şi de titlu, un element paratextual, o 

cheie oferită cititorului pentru a desluşi mesajul textului: frunzele uscate 

sunt un alt indiciu al venirii toamnei care în plan spiritual devine metafora 

morţii. Ţinând cont că „prăbuşirea tragică” a eroilor în teatru se 

transformă în „tristeţe metafizică în poezie” (Blaga, 1919), se poate pune 

sub semnul transcendenţei orice sentiment limită pentru concilierea 

gândului cu fapta. Astfel, nu întâmplător în cea de-a cincea strofă, ultimul 

vers nu este o reluare a aceluiaşi prezent în toate celelalte, ci „adâncul 

mormânt” devine o referinţă la care eul liric se raportează prin dorinţă 

(„Şi-acum doresc să dorm somnul/Adâncului mormânt”). 

Aspiraţia sa de a-şi vedea iubita este de fapt necesitatea liniştii în 

vederea integrării în lumea celor drepţi. Aşadar, poezia integrează 

armonios aspecte existenţiale care sunt prea puţin plasate în sfera 

particularului, ele devenind adevăruri universale pentru întreaga omenire. 

În ceea ce priveşte registrul lexical, exprimarea ideilor în funcţie de 

context este accentuată de inversiuni (,,un trist, un rece cânt", ,,dureros 

cuvânt") al căror rol este de a plasa accente solemne pe experienţa vieţii 

în sine. 

În concluzie, cele trei texte propuse se împletesc într-un mozaic de 

perspective desprinse dintr-o idee centrală: armonia existenţei. De 

remarcat este faptul că în primele două poezii, natura este martoră la 

experienţele omului, ea căpătând chiar statutul de adjuvant prin 

caracteriscile umane care îi sunt atribuite. În a treia poezie, ea îşi 

îndeplineşte indispensabil funcţiile, integrând în amestecul ei trupul uman 
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care se întoarce permanent „acasă”. Astfel, prin opera lui Eminescu 

cititorul are privilegiul de a pătrunde adânc în esenţa exprimării, de a 

înţelege întortochelile nesfârşite ale imaginarului personal şi de a 

surprinde substanţa pură ce va fi obiectul armoniei. 

În aprecierea mea, Eminescu este o lume în sine, un amestec 

excepţional de idei, având în vedere multitudinea de valenţe existenţiale 

expusă în operele sale. Opera sa se dezvoltă atât într-un „atunci” dominat 

de prototradiţii, cât şi într-un „acum” purificat hieratic, ceea ce denotă o 

forţă de concentrare şi expunere admirabilă. Ca orice expoziţie de artă 

preţioasă, poetul a fost contestat, apreciat, criticat, iubit, dar cel mai 

important lucru este că, lucrarea sa, mereu în viaţă, îşi revarsă valorile 

peste ecoul timpului. Eminescu aspira întotdeauna spre depăşirea 

limitelor impuse de cunoaştere, dar era totodată conştient de 

neîndeplinirea acestui obiectiv, astfel încât, depăşind barierele impuse de 

epoca în care s-a remarcat, a reuşit să găsească o cale desăvârşită pentru 

a-şi atinge idealul, folosind evadarea în vis şi crearea unei armonioase 

realităţi proprii, ceea ce este demn de apreciat în istoria literaturii noastre. 

El însuşi este o mărturie a eforturilor depuse în vederea sacralizării 

universului pământean, ceea ce, inevitabil ne duce cu gândul către tainele 

existenţei unde se întrepătrund rostirile misterioase ale lumii 

înconjurătoare. 

 



ANDRADA BOROŞ 

134 

BIBLIOGRAFIE 

Lucian Blaga, 1919, Pietre pentru templul meu, Editura ,,Cartea 

românească”, Bucureşti. 

G. Călinescu, 1939, Principii de estetică, Editura Litera International. 

Titus Moraru, (coord.), 1983, Literatură română (crestomaţie de critică şi 

istorie literară), Editura Dacia, Bucureşti. 

Tudor Vianu, 1971, Opere (Scrieri literare), Editura Minerva Bucureşti. 

 

Abstract 

The purpose of this essay is to analyse the meaning of the word 

―harmony‖ relating to three pieces of poetry written by the most 

important Romanian poet, Mihai Eminescu. For instance, Prin nopți 

tăcute is a poem where a feeling of oppresion is described, but in spite of 

this fact, the entire creation becomes an accomplished suitability between 

emotions, due to the variety of the construction modalities. The second 

poem, Dintre sute de catarge, offers the image of a consonant existence, 

whose background is none but the eternity. In the last poem, Auzi prin 

frunzi uscate, there is a huge pain caused by the autumn of the soul. The 

lyrical self is utterly disappointed, it cannot take any decision because the 

nature has forestalled everything with its force. In conclusion, these three 

texts have a common point: the omnipresence of the nature. Thus, Mihai 

Eminescu himself becomes an entire world where the exceptional ideas, 

feelings and emotions are meticulously combined with his rationality. 

Key-words: harmony, limits, poetry, nature 
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Anul II, Iași 

Semnificații lirice ale armoniei în poezia eminesciană 

„O, armonie-tu ești fericirea” (Scrisoarea I (var.), Opere II: 191) 

„În armonie numai se vede fericire.” (Scrisoarea I (var.), Opere II: 197) 
 

Armonia este unul dintre conceptele fundamentale regăsite în 

poezia eminesciană, de cele mai multe ori conotată pozitiv, văzută ca o 

stare dezirabilă, ca un ideal la care ființa umană aspiră, întrucât aceasta 

este asociată cu starea de bucurie, cu trăirea euforică, cu tinerețea și cu 

aflarea rostului în lume, precum și cu binele, adevărul și frumosul, valori 

esențiale ale artei și ale vieții. 

Putem evoca, în acest sens, viziunea despre frumos a lui Odin, 

zeul Nordic, care îi oferă poetului cu inima plină de frământări, 

alternativa armoniei ca unic drum spre frumusețe: „Sărman copil  zice 

bătrânul zeu / De ce răscolești tu toată durerea/ Ce sufletul tău tânăr a 

cuprins?/ Nu crede că-n furtună, în durere,/ În arderea unei păduri 

bătrâne,/ În arderea și-amestecul hidos/ Al gândurilor unui neferice/ E 

frumusețea. Nu  în seninul,/ În liniștea adâncă sufletească,/ Acolo vei 

găsi adevărata,/ Unica frumusețe...” 

În această strofă se construiește antagonismul dintre armonie și 

dizarmonie pe baza opoziției semnelor poetice corespunzătoare acestora. 

Avem, pe de o parte termeni care sugerează dizarmonia: răscolești, 

furtună, durere, amestecul hidos, neferice și, pe de altă parte, termeni 

sinonimi pentru armonie: seninul, liniștea adâncă. 

Armonia ca semn poetic a fost analizată exhaustiv în Dicționarul 

limbajului poetic eminescian coordonat de Dumitru Irimia. În această 

analiză s-a avut în vedere asocierea termenului armonie cu universul, 

mediul acvatic, spiritualitatea, temporalitatea, iubirea, fericirea, somnul și 

moartea, precum și interpretarea semnificațiilor acestui termen în diverse 

poeme. 

În ceea ce ne privește, ne propunem să descriem aspectele 

armoniei în lirica lui Mihai Eminescu, urmărind asemănările de dinamică 

între macrocosmos și microcosmos. Atât pentru univers, cât și pentru om, 

armonia reprezintă o stare dezirabilă, conotată pozitiv, un scop. Așa cum 
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universul își găsește armonia în Apocalipsă, ființa umană își redobândește 

liniștea în moarte. Pe lângă aceasta, vom mai trece în revistă și alte forme 

în care apare armonia în poezia eminesciană, precum iubirea, somnul și 

plânsul. 

Vom începe prin a atrage atenția asupra faptului că, la o lectură 

superficială, dacă îl reducem pe Eminescu la stereotipul conform căruia 

acesta este un poet pesimist, am putea crede că în poezia eminesciană, 

armonia nu se poate regăsi în viață, în existența adesea văzută ca un 

spațiu al suferinței, ci doar în moarte. 

De exemplu, poemul Mortua est!, meditația asupra morții și 

asupra a ceea ce este dincolo de moarte, la o privire superficială, ar putea 

încuraja o astfel de interpretare. Se știe, în acest text, viața apare ca 

suferință, în contrast cu moartea, care se asociază cu armonia și cu 

frumusețea, sugerate poetic atât prin tabloul lumii de dincolo: „Dar poate 

acolo să fie castele/ Cu arcuri de aur zidite din stele,/ Cu râuri de foc și 

cu poduri de-argint,/ Cu țărmuri de smirnă, cu flori care cânt” cât și prin 

antiteza explicită moarte-viață: „O, moartea e-un caos, o mare de stele,/ 

Când viața-i o baltă de vise rebele;/ O, moartea-i un secol cu sori 

înflorit,/ Când viața-i un basmu pustiu și urât”. 

 Pe de altă parte, în a doua parte a meditației, moartea nu mai este 

privită dintr-o perspectivă pozitivă, iar trăsăturile atribuite anterior 

acesteia sunt puse la îndoială: „Dar poate…o! capu-mi pustiu cu furtune,/ 

Gândirile-mi rele sugrum cele bune…/ Când sorii se sting și când stelele 

pică,/ Îmi vine a crede că toate-s nimică.” 

Ca o consecință a acestei ipoteze, viața de apoi nu există, după 

moarte sufletul este anulat, iar ființa umană nu este decât o materie care, 

rămasă fără suflare, încetează a mai exista din orice dimensiune: „Ș-

atunci de-a fi astfel…atunci în vecie/ Suflarea ta caldă ea n-o să învie,/ 

Atunci graiu-ți dulce în veci este mut…/ Atunci acest înger n-a fost decât 

lut”. 

Deși în Mortua est! raportul moarte – armonie este unul ipotetic, 

susținut formal prin modalizatorul adverbial „poate” urmat de verbele la 

conjunctiv: „Dar poate acolo să fie castele”, în alte texte, el este răspicat 

afirmat, în poeme cu structură elegiac-meditativă, în care viața presupune 

oboseală, frământare, suferință, iar moartea, redobândirea liniștii. 

Acest raport moarte-armonie are și o față mai puțin vizibilă, și 

anume, solidaritatea de destin între ființa umană și univers. 
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Pe acest plan de înţelegere, moartea este o modalitate de a reveni 

la starea originară. Această stare originară, situată pe coordonatele 

armoniei, este caracteristică atât macrocosmosului, cât și 

microcosmosului, adică atât universului în totalitatea sa, cât şi omului. 

Ilustrativ în acest sens este un fragment din variantele poemului 

Scrisoarea I (vol. II, p. 178): „O greșeală universul a comis. Din 

nemișcarea/ Cea eternă în trecutu-i, viermui un punct - din care/ Își 

scrânti tot infinitul paraliticul lui somn./ Ș’ espiarea lungă, cruntă, a 

pornirii lui rebele/ E viața. Spre-ecuilibrul liniștitei întocmele/ Realeargă 

tot ce este cu dor lung, nestins, insomn (…)/ Ceea ce ne bate’n suflet, 

când mai rar și când mai iute,/ Ce ne pune între cele viitoare și trecute/ 

Este moartea./ Ca și vremea’n orologii ea trăește’n noi.” 

În contextul acestei viziuni, viața şi lumea reprezintă o formă de 

răscumpărare a unei greşeli comise de univers, în urma căreia s-a 

instaurat atât în cosmos, cât și în interiorul sufletului uman ruptura, 

dizarmonia, dezechilibrul, exemplificate în poem prin cuvinte din câmpul 

lexical al mișcării și al neliniștii: „viermui, realeargă, dor lung, insomn.” 

Așa cum nota Alain Guillermou, „tot ceea ce există – aspiră la 

liniștea pierdută” (Guillermou, 1977: 307). 

Se regăsesc în variantele poemului semne poetice din sfera liniștii 

care descriu cu exactitate starea originară a consubstanțialității și a păcii: 

„Și odihnea în sineș odihna cea eternă / Dormea în sine însuși eternul 

greul somn/ Și peste sine însuși era el singur Domn (…)/ Din cele 

nefăcute nimic nu se desface/ Ci-n sine împăcată dormea eterna pace”. 

Prin urmare, putem spune că în acest poem, reintrarea în „odihna 

metafizică” (Negoițescu, 1995: 127), în acord cu materia din univers este 

o cale de dobândire a armoniei. 

Din acest motiv, în Rugăciunea unui dac, putem vedea acest eu 

care cere Demiurgului tocmai această dezlegare din șirul succesiv de 

suferințe, care este viața, și reintrarea în somnul etern: „Și tot pe lângă-

acestea cerșesc înc-un adaos/ Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul 

repaos”. 

Un poem care pune în lumină raportul dintre macrocosm și 

microcosmos este Ca o făclie…, în care se aseamănă somnul ființelor 

potențiale, necreate, cu somnul universului din starea precosmogonică și 

se ilustrează modul în care universul își răscumpără greșeala primordială, 

sub forma unei amăgitoare vieți guvernate în realitate de durere: „Ferice 
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de aceia ce n-au mai fost să fie,/ Din leagănul cărora nu s-au durat 

sicrie,/ Nici în nisip vro urmă lăsar-a lor picioare/ Neatinși de păsul 

lumii trecute, viitoare,/ De-a pururi pe atâția câți fură cu putință:/ 

Numele lor e nimeni, nimic a lor ființă./ Ei dorm cum doarme-un haos 

pătruns de sine însuși,/ Ca cel ce-n visu-i plânge, dar nu-și aude plânsu-

și/ Ș-a doua zi nu știe nimic de acel vis./ Vai de acel ce ochii în lume i-a 

deschis!/ Blestem mișcării prime, al vieții primul colț./ Deasupră-i se-

ndoiră a cerurilor bolți,/ Iar de atunci prin haos o muzică de sfere,/ A 

cărei haină-i farmec, cuprinsul e durere”. 

Această strofă atrage atenția și lui Negoițescu, care nota faptul că 

„O tristețe primordială stăpânește împărăția somnului, plânsul universului 

genuin; cosmosul scufundat în sine, ca în propriul său embrion imens și în 

care zac potențele pure, sufletele care nu se vor naște niciodată.(…) Ca o 

idee poetică, plânsul intern al cosmosului poate fi socotit un fel de 

fenomen originar al poeziei lui Eminescu, germenul proiecțiilor de mai 

târziu” (Negoiţescu, 1995: 29). 

Semne poetice ale armoniei se regăsesc și în poemul Mai am un 

singur dor, prin care eul își proiectează dorința de a fi înhumat cât mai 

aproape de natura privită ca un loc feeric, menit să restabilească echilibrul 

primordial: „Mai am un singur dor:/ În liniștea serii/ Să mă lăsați să mor/ 

La marginea mării;/ Să-mi fie somnul lin/ Și codrul aproape,/ Pe-ntinsele 

ape/ Să am un cer senin./ Nu-mi trebuie flamuri/ Nu voi sicriu bogat,/ Ci-

mi împletiți un pat/ Din tinere ramuri.” 

În lucrarea sa, Alain Guillermou notează apropierea dintre 

variantele poemului Mai am un singur dor și poemul Peste vârfuri, 

întrucât în ambele este prezentă luna care alunecă peste ramurile brazilor, 

dar și tema cornului de vânătoare. „Poetul dorește să-i audă sunetul dulce. 

Or, se cuvine să semnalăm că în Peste vârfuri, sunetul cornului este legat 

de dorința de a muri” (Guillermou, 1977: 536.): „Sufletu-mi nemângâiet/ 

Îndulcind cu dor de moarte”. 

De asemenea, în Cugetările Sărmanului Dionis, cuvintele moarte 

și somn sunt oarecum echivalate, ambele reprezentând forme de 

dobândire a păcii: „De-aș putea să dorm încalea. Somn, a gândului 

odihnă,/ O, acopere ființa-mi cu-a ta mută armonie,/ Vino somn – ori 

vino moarte. Pentru mine e totuna.” 

Remarcăm și aici abundența formulărilor sinonime prin care e 

denumită armonia, ce se asociază cu moartea și cu somnul. 
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În al doilea rând, un alt mijloc de recâștigare a armoniei este 

iubirea. Un lucru interesant de semnalat este faptul că somnul este o 

instanță activă și în spațiul poeziei erotice, sub forma visului visat de 

cuplul de îndrăgostiți. 

Un exemplu sugestiv ar fi poemul Dorința, în care Eminescu vede 

în desăvârșirea ființei, împlinirea acesteia prin contopirea celor două 

forme de manifestare a existenței umane, Masculinul și Femininul. 

Așadar, ființa se împlinește în urma unei nunți sacre dintre bărbat și 

femeie, printr-o armonizare a trupurilor ce simt chemarea eternității: 

„Vom visa un vis ferice,/ Îngâna-ne-vor c-un cânt/ Singuratice izvoare,/ 

Blânda batere de vânt;/ Adormind de armonia/ Codrului bătut de 

gânduri,/ Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rânduri-rânduri.” 

Un alt poem ce arată această cale este De-or trece anii. După cum 

se observă în Dicționarul limbajului poetic eminescian, coordonat de 

Dumitru Irimia, „în iubire, armonia se revelă ca atribut al ființei iubite” 

(Irimia, 2006: 17). Astfel, aici armonia echivalează cu farmecul feminin, 

acea energie polarizată ce atrage ca o sete iubirea poetului ce pare a nu-și 

putea explica motivul pentru care acel nu știu ce și nu știu cum îi tulbură 

întreaga ființă. 

Farmecul feminin reprezintă acel „adânc asemene uitării celei 

oarbe” în care eul liric pierde sensul rațional al existenței sale, fiind atras 

inexorabil spre acesta: „De-aceea una-m este mie/ De ar vorbi, de ar 

tăce;/ Dac-al ei glas e armonie,/ E și-n tăcere-ai «nu știu ce»”. 

În acelaşi sens, în poemul De ce mă-ndrept ș-acum… este evident 

faptul că prin dragoste, armonia este redescoperită de către ființa umană: 

„Viața mea din nou ai câștigat-o/ Și orice road-a ei și armonie/ A ta-i cu 

drept: deci și pe-aceasta iat-o!” 

Un poem similar este Sonet II, în care poetul mărturisește starea 

de echilibru resimțită în preajma iubitei. Zâmbetul acesteia are rol de 

panaceu, vindecând zbuciumul lăuntric al poetului: „Tu nici nu știi a ta 

apropiere/ Cum inima mi-o liniștește,/ Ca răsărirea stelei în tăcere;/ Iar 

când te văd zâmbind copilărește/ Se stinge-atunci o viață de durere,/ 

Privirea-mi arde, sufletul îmi crește.” 

Cu toate acestea, după cum se observa în Dicționarul limbajului 

poetic eminescian, în unele poeme „erosul eșuează ca instrument al 

armoniei. Femeia, natură stihială, nehotărâtă între extreme, se opune 

echilibrului și comuniunii” (Ibidem: 18). 
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Un exemplu ilustrativ în acest sens se poate regăsi în poemul M-ai 

chinuit atâta cu vorbe de iubire, în care femeia este descrisă ca fiind 

lipsită de echilibru și armonie: „Făr’ nicio armonie toată viața ta;/ Tu ești 

cumplit de bună, cum ești cumplit de rea”. 

Nu în ultimul rând, descleștarea pasiunilor interne se poate realiza 

și prin plâns, căruia într-un poem precum Îmbătrânit e sufletul din mine, 

în mod paradoxal îi este atribuit rolul de reinstaurator al armoniei: „Ce 

știe el ce sunt dureri când zice/ Că-ntr-al lui suflet armonii răsun –/ Căci 

armoniei – orice plâns aice,/ E-o împăcare plânsul…e un bun./ Cel ce nu 

poate plânge, acela știe/ Ce-i viața moartă, ce e moartea vie?” 

În Dicționarul limbajului poetic eminescian se afirmă faptul că 

„Plânsul ca armonie curăță, purifică, eliberează, favorizând accesul spre 

interioritatea cea mai profundă; accentuează sensul armoniei ca 

spiritualizare lăuntrică” (Ibidem: 19). 

În final, din perspectiva armoniei, s-a remarcat paralelismul dintre 

un poem precum Scrisoarea I și Odă (în metru antic), întrucât ambele 

sunt realizate după aceeași structură, și surprind această solidaritate de 

viziune între microcosmos și macrocosmos. 

La început ne este prezentată o stare inițială, guvernată de pace, 

echilibru: „La-nceput, pe când ființă nu era, nici neființă,/ Pe când totul 

era lipsă de viață și voință,/ Când nu s-ascundea nimic, deși tot era 

ascuns…/ Când pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns.” 

(Scrisoarea I). 

După cum putem observa, starea primordială a universului este 

dominată de liniște, de un repaus nepătruns. În mod asemănător, și starea 

inițială a ființei umane se situează pe coordonatele tinereții, aspirației 

către ideal: „Nu credeam să învăț a muri vreodată;/ Pururi tânăr, 

înfășurat în manta-mi,/ Ochii mei nălțam visători la steaua/ Singurătății.”  

Urmează momentul declanșator al rupturii, care este reprezentat, 

în cazul macrocosmosului, de „Punctu-acela de mișcare, mult mai slab ca 

boaba spumii”, iar în cadrul microcosmosului, de „Suferința dureros de 

dulce.” 

Apoi, sunt prezentate consecințele acestei transformări, marcate în 

plan universal de dezechilibru, neliniște, „dor nemărginit”, iar în plan 

individual, de durerea distrugătoare, chin, focul ce nu poate fi stins „cu 

toate apele mării”. 
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La final, situația revine la stadiul ei inițial, astfel încât universul, 

prin apocalipsă redevine haos primordial: „Și în noaptea neființii totul 

cade, totul tace,/ Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace…, iar ființa 

umană, prin moarte, își recapătă atât nepăsarea tristă, cât și sinele: Piară-

mi ochii tulburători din cale,/ Vino iar în sân, nepăsare tristă;/ Ca să pot 

muri liniștit, pe mine/ Mie redă-mă!”. 
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Abstract 

The aim of this essay is to present the most important implications 

of harmony that are to be found in a variety of poems written by Mihai 

Eminescu.  

We can see from a wide number of lines that the concept of 

harmony is a key element in many poems such as Mortua est!, 

Rugăciunea unui dac, Mai am un singur dor, Dorința. 

In Eminescu’s poems, for both the microcosm and the macrocosm, 

harmony is an aim, a desirable state which has positive connotations. 

Just like the universe finds its peace in the Apocalypse, the humankind 

retrieves its harmony in death.  

Apart from this connotation, this essay also focuses on other 

means of regaining harmony in Eminescu’s poems, such as through love, 

sleep and crying.  

For example, love is also an important path towards finding peace 

and harmony, as the two parts of the couple turn into a whole, complete 

entity only after a sacred wedding and the loved one has the possibility to 

cure the poet’s inner turmoil. However, in M-ai chinuit atâta cu vorbe de 

iubire, the loved one is described as ambivalent, lacking balance and 

harmony. Furthermore, harmony can also be achieved through crying 

which is seen in Eminescu’s poems as a good way of releasing inner 

negative energies. There are many poetic sings that belong to the 

semantic field of the lexeme harmony such as sleep, dream, rest, quiet, 

peaceful. 

In conclusion, I consider that harmony is a major concept used in 

Eminescu’s poetry  and in this essay I analized some of the shapes which 

harmony can take and some of the ways in which it can be found.  

 

Key-words: Harmony, Peace, Love, Dream, Death. 
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Anul I, Timişoara 

Universul cel himeric 

Suprarealitatea sau irealitatea este conturată în operele 

eminesciene prin nucleul semantic al himerei, cu sensul de închipuire, 

fantezie, iluzie, fantasmă. Universul, văzut ca himeră, are la bază ideea 

destinului implacabil, ca liant paradoxal între efemeritatea vieții și 

permanența fatidică a morții: „Toți se nasc spre a muri/Şi mor spre a se 

naște” (Luceafărul)
1
. 

În lirica eminesciană, semantica termenului himeră se construiește 

în jurul a mai multor coordonate, dintre care le menționăm mai ales pe 

cele de iluzie, efemeritate, dar și pe cea de proiecție onirică. În acest 

context, vom analiza rețelele semantice în care este integrată himera în: 

Scrisoarea I, Luceafărul și Melancolie. În mitologie, himera reprezintă 

un „monstru hibrid, cu cap de leu, trup de capră și coadă de balaur, și care 

scuipă foc. Este o deformare psihică, ce s-ar caracteriza printr-o 

imaginație profundă și necontrolată” (Chevalier, Gheerbrant, 1993: 131). 

În primul rând, imaginea universului cel himeric se conturează în 

Scrisoarea I, veritabil poem al cosmogoniei, în care Mihai Eminescu, 

influențat de filosofia lui Schopenhauer și Kant, dar și de cea a Rig-

Vedelor, oferă o proiecție mentală a lumii pe care o urmărește în întreaga 

ei desfășurare, de la ivirea ei din întunericul primordial la destrămarea ei 

apocaliptică. Imaginându-și un univers care se întrezărește în lumina 

halucinatorie a lunii, simbol feminin, încărcat de mister, dar și malefic 

totodată, fiind asociat ideii de moarte, poetul reușește să creeze un tablou 

aparte. Precum afirmă G. Călinescu: „Scrisoarea I cuprinde o 

cosmogonie cu o mai mare spaimă a golurilor” (Călinescu, 1993: 6), ceea 

ce semnifică teama puternică în fața existenței. Decorul, în egală măsură 

feeric și înspăimântător, al universului, e pătruns de farmecul plin de un 

straniu mister al lunii, astru ceresc pe care Eminescu îl invocă deseori: 

„Lună tu, stăpân-a mării, pe a lumii boltă luneci/ Şi gândirilor dând 

                                                 
1
 Citatele din lirica lui Mihai Eminescu au fost selectate din volumul Poezii 

(Eminescu, 1984). 
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viaţă, suferinţele întuneci; […] Deşi trepte osebite le-au ieşit din urna 

sorţii, /Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii”.  

Astrul selenar era considerat ,,o divinitate care murea, rămînînd în 

întunerec un timp, pentru a reînvia […] era deci viața universală, 

devenirea ei în cicluri repetate în mersul pământului” (Todoran, 1972: 

321). Singurătatea care domină lumea telurică este amplificată de 

strălucirea acesteia, o lumină stranie care transfigurează cadrul natural, 

conferindu-i o strălucire fantasmatică și o aură himerică: „Mii pustiuri 

scânteiază sub lumina ta fecioară,/Şi câţi codri-ascund în umbră 

strălucire de izvoară!”.  

Comportându-se asemenea unei oglinzi „gânditoare” care 

captează și reflectă gândurile și durerile omenești, revelând partea 

ascunsă a realității, luna devine o interfață a himerei: „Câte ţărmuri 

înflorite, ce palate şi cetăţi/ Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi 

arăţi!/ Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti/ Câte frunţi pline 

de gânduri, gânditoare le priveşti!”. Strălucirea sa este cu atât mai bizară 

cu cât deschide porțile unui spațiu mental de dincolo de realitatea 

imediată: „Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, Când pluteşti 

pe mişcătoarea mărilor singurătate!‖. Este evidentă distanțarea de lume 

a eului poetic, ale cărui gânduri par a fi influențate de prezența palidă și 

rece a lunii, tabloul cosmic fiind „vrednic de un Milton, care prefigurează 

momentele apocalipsei din Scrisoarea I” (Dumitrescu-Bușulenga, în 

Eminescu, 1984: 17). 

Captivi în mrejele acestui univers himeric se află cei slabi și cei 

puternici, geniile sau neghiobii, cei supuși unei sorți implacabile, fără cale 

de ieșire: „La acelaşi şir de patimi deopotrivă fiind robi,/ Fie slabi, fie 

puternici, fie genii ori neghiobi!/ Unul caută-n oglindă de-şi buclează al 

său păr,/ Altul caută în lume şi în vreme adevăr”. G. Călinescu pleacă de 

la postulatul că „poetul tindea să creeze un univers în semicerc […], 

avînd ca orizonturi nașterea și moartea lumii, între care se întinde arcul 

istoriei universale.” (Călinescu, 1993: 1) Astfel, se remarcă pe parcursul 

poemului momentul Genezei și cel al Apocalipsei. Între cele două este 

pus aproape un semn de egalitate, deoarece la fel cum totul a luat naștere 

din neant, se va stinge în neant ochiul înghețat al universului himeric: 

„Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist şi roş/ Cum se-nchide ca o rană 

printre nori întunecoşi,/[…] Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine 

vecinicie,/ Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie,/ Şi în noaptea 
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nefiinţii totul cade, totul tace,/ Căci în sine împăcată reîncep-eterna 

pace”.  Metafora „universul cel himeric” ilustrează (i)realitatea absolută, 

aceasta fiind considerată ea însăși o himeră. Totodată, ființa apare ca ,,vis 

al neființei”, fiind o iluzie, o umbră efemeră sub semnul morţii: „Poți zidi 

o lume-ntreagă, poți s-o sfarămi…orice-ai spune;/ Peste toate o lopată de 

țărână se depune”. Timpul implacabil își pune amprenta asupra existenței 

umane, accentuând caracterul halucinatoriu al acestei lumi, sortită să 

recadă în noaptea veșniciei: ,,Timpul mort și-ntinde trupul și devine 

vecinicie,/[…] Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace”. 

Mintea neoprită a omului de geniu are capacitatea uluitoare de a 

glisa pe axa timpului, imaginând atât trecutul, cât și viitorul, cercetând 

zorii începuturilor în care universul cel himeric se iveşte din haos: „Pe 

când luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri,/ Într-o clipă-l poartă 

gândul îndărăt cu mii de veacuri”. Omul de geniu pare să descifreze 

înțelesul existenței umane și să evadeze din mrejele destinului, întrucât 

prin luciditatea şi detaşarea sa, în fața lui pare că însăși himera 

universului îngenunchează. Bătrânul dascăl întrezăreşte şi moartea 

universului, pătrunzând cu gândul în tenebrele Apocalipsei, care îi 

confirmă că ,,un vis al morții e lumea [...] care face din viața omenirii un 

orologiu al neființei și din conștiința umană-icoană și oglindă a morții” 

(Petrescu, 2005: 188). 

O altă interpretare a imaginii himerei se regăsește pe parcursul 

poemului Luceafărul. Atât Luceafărul, cât și Cătălina se percep unul pe 

celălalt ca himere, iar această stranie simetrie este construită prin motivul 

oglinzii. În fața astrului ceresc, Cătălina este o himeră de nedeslușit, fiind 

destinată altei sorți, iar imaginea Luceafărului este, de asemenea, o iluzie 

a fetei, deoarece el nu se poate sustrage condiţiei sale imateriale pentru a 

deveni muritor și a i se alătura. Astfel, prin jocul specular al celor două 

himere, se confirmă încă o dată intuiţia lui Nichita Stănescu, că ,,oglinda 

este o metaforă, poate, centrală în opera eminesciană” (apud Petrescu, 

1989: 76). Totodată, se poate spune că opera în sine este concentrată în 

metafora oglinzii, într-un sens mai profund, deoarece „nu e vorba de 

reflectarea «realului» într-o oglindă obișnuită, ci de imaginea ce ia naștere 

într-o «oglindă de aur»” (Ibidem). Astfel, această „oglindă de aur” 

reprezintă contopirea realității cu imaginarul, semnificând un simbol al 

cunoașterii, dar și punctul de plecare al tuturor dedublărilor.  
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În poemul romantic Luceafărul, oglinda domină întreaga 

atmosferă a primei părți, în cadrul dialogului dintre Luceafăr și fata de 

împărat, dialog care se desfășoară în exclusivitate în vis, prin oglindă, 

care mediază trecerea într-un spaţiu himeric. Luceafărul, fiind o ființă 

imaterială, incapabilă de a comunica după codul uman, găsește drept 

unică posibilitate de a-și transmite mesajele către fata de împărat în visul 

acesteia. Visul creează, astfel, o lume stranie, himerică, oferind 

posibilitatea comunicării între două ființe aparținând unor dimensiuni 

total diferite: una din sfera vieții, iar cealaltă din sfera morții. Albert 

Béguin, în studiul său dedicat romantismului, numit Sufetul romantic și 

visul, invocă supremația oniricului asupra realității: ,,El se dezbară de 

imperfecțiunile inerente vieții terestre și sociale ca să ajungă la acea 

«esență» cu care se va confunda părăsind pământul; tocmai acest lucru îi 

și îngăduie să numească visul o «moarte intermitentă»” (Béguin, 1970: 

448). De fapt, între vis și moarte puntea aproape că nu există, visul fiind 

un element care elimină prăpastia dintre acestea: „Visul nocturn este 

izvorul din care se hrănește poezia; în același timp el e izvorul 

miraculosului si al miturilor. [...] Visul e o poartă deschisă spre realitatea 

de dincolo” (Ibidem: 446).  

În momentul în care fata contemplă Luceafărul, invocându-l şi 

ispitindu-l să pătrundă în lumea sa pământeană, acesta găsește ca 

modalitate de întrupare oglinda, ca poartă spre vis: „Și din oglinda 

luminiș/ Pe trupu-i se revarsă,/ Pe ochii mari, bătând închiși/ Pe fața ei 

întoarsă./ Ea îl privea cu un surâs,/ El tremura-n oglindă,/ Căci o urma 

adânc în vis/ De suflet să se prindă”. Cele două întrupări ale 

Luceafărului, în înger și în demon, se realizează, de asemenea, tot prin 

intermediul visului-oglindă, autorul folosindu-se de motive specifice 

romantismului: ca înger se întrupează din cer și din mare asemenea lui 

Neptun ca un „tânăr voievod”, „un mort frumos cu ochii vii”, iar ca 

demon se întrupează din soare și din noapte. Astfel, întrupat în chip 

angelic, Luceafărul i se arată fetei în oglindă, reflectând totodată o 

imagine fizică, exterioară, care neavând conținut, o înspăimântă pe 

aceasta: „Iar umbra feței străvezii/ E albă ca de ceară,/ Un mort frumos 

cu ochii vii/ Ce scânteie-n afară”. 

Se poate discuta despre dihotomia bine-rău legitimată de binomul 

material-spiritual, însușiri pe care le are și Hyperion: „Dubla înfățișare a 

lui Hyperion: înger-demon, explicată prin dubla lui întrupare cer-pământ, 
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ne duce spre o anumită contradicție a firii lui, alcătuită din tendințe 

contrarii: una creatoare, alta distrugătoare, ca și demonicul lui Goethe” 

(Todoran, 1972: 501). În esență, putem semnala caracterul paradoxal al 

„protagonistului” din textul eminescian. Nemanifestarea altor trăsături de 

ordin intelectual, psihic sau spiritual îi ascund esența Luceafărului, 

generând din partea fetei de împărat mai mult o atracție fizică pentru 

acesta decât o dragoste propriu-zisă. În a doua ipostază, cea demonică, 

Luceafărul i se înfățișează fetei din nou prin intermediul acestui simbol, 

de această dată ea fiind atrasă de partea întunecată a chipului său, care 

poate fi asemănată cu cealaltă parte a oglinzii: „Dar ochii mari și 

minunați/ Lucesc adânc, himeric/ Ca două patimi fără saț/ Și pline de-

ntuneric”. Contradicția Luceafărului accentuează incertitudinea identității 

sale, lectorii fiind puși în dificultatea de a-i stabili esența: „Prin natura lui 

demonică, tânărul voievod se manifestă numai în contradicții: nu este 

omenesc, căci depășește realul; supraomenesc fiind, el nu este o 

întruchipare diabolică, așa cum pare, dar mai fascinant decât 

dumnezeiescul arătându-se Cătălinei într-o atracție de neînțeles: „-O, ești 

frumos, cum numa-n vis/Un înger se arată”; „O, ești frumos cum numa-n 

vis/ Un demon se arată”. Ochii reprezintă, de altfel, și ei, din punct de 

vedere simbolic, o oglindă a interiorităţii, constituind puntea de legătură 

între exterior și interior, între material și imaterial. Faptul că, în 

permanență, Mihai Eminescu alternează planul real cu planul fantastic, 

printr-un joc de construcție, reprezintă un mijloc de a conferi oglinzii un 

rol mediator, de data aceasta ca obiect de reflexie a două lumi opuse: cea 

terestră și cea cosmică. În cadrul părții a treia, în care este prezentat 

tabloul cosmogonic, călătoria Luceafărului către Demiurg este pusă, de 

asemenea, în oglindă prin suprapunerea dimensiunii temporale cu cea 

spaţială, drumul acestuia fiind, de fapt, o călătorie regresivă către 

momentul prim al Creației, întrucât dorește să fie dezlegat de nemurire.  

Comentând acest poem-oglindă, G. Călinescu afirmă că: ,,Cele 

patru strofe care zugrăvesc cum cel menit să fie pura oglindă lumii 

contemplă pe fata de împărat în oglindă, sunt prilej nu numai de a observa 

o măiestrită tranziţie de la static la dinamic, dar și de a întrevedea într-

acest ansamblu de fantastic adevărul viziunii plastice" (Călinescu, 1965: 

110). Conform citatului invocat, observăm caracterul transcendental și 

metafizic al Luceafărului, aflat într-o continuă oscilație. De asemenea, în 

ultima parte a poemului, partea a patra, Hyperion este readus la realitate, 
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explicând diferența dintre cele două lumi, privite, de altfel, în oglindă: 

„Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor și rece”. Omul comun rămâne 

ancorat în „cercul strâmt”, simbol al vremelniciei, iar geniul atinge starea 

de ataraxie stoică, de perfectă liniște sufletească, obținută prin detașarea 

de frământările lumii. Astfel, oglinda visului ajută la realizarea dedublării 

între viață și moarte, inițial fiind suprapuse, confundându-se una cu 

cealaltă.  

În cadrul poeziei Melancolie, se remarcă o viziune de un 

pesimism mai accentuat. Îndepărtarea de sine ajunge „până la sentimentul 

unei dedublări care transformă conștiința într-un martor înstrăinat al unei 

existențe ce și-a pierdut înțelesul”
 
(Petrescu, 1994: 44). Totul fiind o 

iluzie, o himeră, poetul nu se poate opune trecerii ireversibile și 

implacabile a timpului. Spre deosebire de poemul Scrisoarea I, luna 

apare în acest context într-o ipostază cu totul neobișnuită, ca fiind 

,,moartă”. Astfel, universul cel himeric pare ,,un imens sicriu al lumii 

moarte” (Ibidem: 46). Acest lucru este evidențiat prin intermediul 

versurilor: „Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă,/Prin care 

trece albă regina nopții moartă”. Prezența ruinelor în cadrul poeziei 

accentuează ideea pierderii, dar și întoarcerea spre timpurile demult 

apuse, atenția poetului fiind concentrată și asupra bisericii, loc supus 

destrămării: „Si țintirimul singur cu strâmbe cruci veghează,/ O cucuvaie 

sură pe una se așează,/ Clopotnița trosnește, în stâlpi izbește toaca,/ Și 

străveziul demon prin aer când să treacă,/ Atinge-ncet arama cu zimții-

aripei sale,/ De-auzi din ea un vaier, un aiurit de jale”. 

Imaginea bisericii în ruină nu reprezintă altceva decât un suflet 

căzut sub propriile sale patimi, un suflet care a uitat cu precădere de 

existența divinității. Este de remarcat faptul că acest univers iluzoriu este 

captiv în mrejele timpului care distruge încet, dar sigur legăturile omului 

cu existența. Despărțirea de divinitate conduce la ruină, la crearea unei 

stări de profundă melancolie, de ,,oboseală a gândului de a-și mai susține 

lumea în ființă” (Ibidem: 47).  

Impresia de irealitate este creată tocmai printr-o detaşare vizibilă a 

omului de tot ceea ce îl înconjoară, dar mai ales prin desprinderea sa de 

nucleul din care a fost creat. În ceea ce privește himera, timpul însuși este 

o astfel de iluzie, care conduce ființa umană spre visare. Dacă în 

Scrisoarea I, universul cel himeric se întinde într-o mişcare centrifugă, de 

la Geneză la Apocalipsă, în Melancolie observăm o tendinţă opusă, 
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Eminescu raportându-se aici la lumea interioară. Fiinţa umană devine ea 

însăşi o himeră, anihilându-şi propria identitate, lucru accentuat prin 

versurile: ,,Ca și când n-ar fi viața-mi, ca și când n-aș fi fost”. Eul trăieşte 

cu incertitudinea propriei sale existenţe, pe care o priveşte drept o iluzie 

străină propriei sale gândiri: „În van mai caut lumea-mi în obositul 

creier,/ Căci răgușit, tomnatec, vrăjește trist un greier”. 

Ca o concluzie a acestei analize, afirmăm că în lirica lui Mihai 

Eminescu, termenul de himeră dobândește mai multe sensuri având ca 

nucleu un univers iluzoriu. Semantica lexemului este variată, așa cum am 

menționat și la început, acesta regăsindu-se în diferite poeme și având 

sensuri diverse. Demersul de faţă configurează o dimensiune metafizică a 

simbolului himerei, ce plasează universul poetic eminescian într-un spaţiu 

marcat atât de antiteza iluzie-deziluzie, cât şi de cea dintre fantastic-real. 

Cele trei texte eminesciene analizate ilustrează trecerea de la himera 

universului la cea a fiinţei, în final poetul ajungând la suprimarea propriei 

sale existenţe. În ceea ce privește himera, eul recurge la tema 

cosmogoniei ,,în care dialectica servește doar la demonstrarea zădărniciei 

prezentului într-o lume suspendată în nimic” (Todoran, 1972: 48). 
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Abstract 

This paper aims to emphasize the idea of a chimeric universe in 

several works created by Mihai Eminescu. The irrationality is 

accentuated in Eminescu`s works by the chimera`s semantic nucleus. The 

metaphor of the chimeric universe illustrates unreality and fantasy. 

Eminescu’s poetic universe is placed in a space marked by the antithesis 

between illusion and disillusion. The three poems illustrate the transition 

from the universe's chimera to that of the being, ultimately ending in the 

suppression of the poet’s own existence. The ego resorts to the theme of 

cosmogony, theme found in most of Mihai Eminescu's works. Thus, the 

term "chimera" acquires several meanings and becomes the nucleus of an 

illusory universe. 

Key-words: mirror, dream, contemplation, unreality, chimera. 
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GIANINA CRISTINA CIUPULIGĂ 

Anul II, Timişoara 

Un „azi” etern? 

Studiul lui Mihai Eminescu, Icoane vechi și icoane nouă, compus 

din șase articole –  Actualitatea, Paralele economice, Bătrânii și tinerii, 

Ilustrații administrative, Din abecedarul economic, Frază și adevăr – 

apare în „Timpul” la sfârșitul lunii decembrie, anul 1877, ocupând „un 

loc important în evoluția profilului publicistic al poetului și în definirea 

concepției sale politice, sociale și filozofice” (Ilincan, 2013: 79). 

Studiul prezintă o „sinteză comparativă, orientată asupra politicii 

interne a României, din domeniile vieții sociale, economice, culturale și 

politice” (Ibidem: 71). Eminescu încearcă să dovedească prin exemple 

concrete că a prelua legi, forme de organizare, valori și idei din țările 

europene dezvoltate, în special din Franța, nu rezonează cu baza statală a 

României, aceasta nefiind pregătită pentru asemenea schimbări. Stadiile 

de dezvoltare ale celor două țări sunt diferite, România fiind o țară agrară, 

iar Franța o țară industrială, de unde rezultă diferenţierea acestora în ce 

privește cele mai importante paliere ale societății, prin însăși natura lor. 

Eminescu prezintă comparativ, într-o manieră sinceră, deschisă și 

inteligibilă, dar, în același timp, într-un stil critic și polemic, cele două 

societăți, cea românească și cea franceză, încercând să demonstreze că 

fiecare țară are propria ei identitate care se suprapune într-un mod natural 

pe societatea ei, dar care nu poate fi transpusă într-o altă țară, întrucât nu 

se mai pliază pe realităţile sociale ale acesteia. Fiecare țară are un timp 

istoric al ei, un prezent național, un profil tipologic definitoriu, 

caracteristic doar pentru ea. „Ceea ce azi e adevărat, mâine e îndoielnic, 

și pe roata acestei lumi nu suie și coboară numai sorțile omenești, ci și 

ideile” (Eminescu, 1989: 22). Articolele „se concentrează asupra 

realităților contemporane (icoane nouă), în antiteză cu situația din trecutul 

nu prea îndepărtat (icoane vechi), acela al ultimilor cincizeci de ani” 

(Ilincan, 2013: 71). 

Considerând că „orice nu-i icoană, ci viu, e organic și trebuie să 

te porți cu el ca și cu orice alt organism, iar orice e organic, se naște, 

crește, se poate îmbolnăvi, se însănătoșează, moare chiar” (Eminescu, 
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1989: 23), Eminescu evidențiază organicitatea ca o caracteristică a 

societății. Cum un organism trece prin diferite stadii de dezvoltare, așa și 

o societate se poate dezvolta armonios, dar se şi poate transforma printr-

un altoi necorespunzător, degradându-se și chiar dezintegrându-se. Având 

ca model societatea franceză și dorind ca acest tipar să se aplice cât mai 

fidel și în România, de la stat până la cetățeni, de la legi până la cultură, 

de la industrie până la economie, la învățământ, la... tot, „am creat o 

atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă 

moare” (Ibidem: 21), ceea ce înseamnă că s-a preluat o suprastructură 

care sufocă societatea, neținând cont de propria structură, s-a luat 

hidrogenul din resursele proprii, dar oxigenul s-a respirat din resurse 

străine, astfel încât nu s-a realizat unitatea formulei de guvernare, 

indispensabilă precum apa (H2O) pentru un organism viu. Cauza este 

dezbinarea dintre liberalii cu o perspectivă împrumutată de peste hotare şi 

conservatorii mai apropiaţi de realităţile autohtone.  

Clasa politică românească din vremea lui Eminescu, „uitând că 

pădurea cea uriașă de averi, știință și industrie are un trecut foarte lung 

în urmă-i” (Ibidem: 18) în ţările dezvoltate, a încercat să construiască 

artificial prezentul pe fundamentul unui trecut care nu ne aparține, să 

conceapă un „azi” iluzoriu pe temelia unui „ieri” care pentru noi nu a 

existat. Este imposibilă atașarea compatibilă a unor sisteme special 

concepute într-o țară cu un potențial industrial, ca cea de tip francez, la 

realitățile unei țări de tip agrar, cum e a noastră. Prin istorie și tradiție, 

structura specifică românului este aceea de țăran, de unde rezultă că și 

felul lui de a gândi și de a acționa sunt raportate la originea și mediul lui 

natural: „Sîntem țărani, curată socoteală, și țărănește ar fi trebuit să ne 

gospodărim” (Ibidem: 20). Românul nu este inferior sub aspect 

intelectual în raport cu francezul, dar lipsește capitalul necesar pentru 

dezvoltarea industrială a țării, întrucât veniturile obținute din agricultură 

sunt mult inferioare celor dobândite în activitatea de tip industrial.  

Eminescu nu se referă doar la producția materială atunci când 

vorbește despre necesitatea trecerii spre o societate industrială, ci vizează 

și ceea ce majoritatea economiștilor ignoră, și anume, dezvoltarea istorică 

a personalității umane, a anumitor trăsături atât fizice, cât și psihice. 

Blândețea specifică a românului izvorăște, după Eminescu, din secole de 

păstorit și de trai îndestulat; „românii au mâini mici și picioare mici” 

(Ibidem: 21) pentru că viața de păstor nu implică o muncă fizică 
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istovitoare. Dacă „ieri” a fost un timp al muncii agrare, firesc și logic ar fi 

ca „azi” să devină un timp al muncii industriale, dar în ritmul propriu, ca 

rezultat al unei dezvoltări organice a societăţii. Însă „azi” tinerii întorși de 

la Paris își doresc doar funcții înalte în politică, învățământ, drept sau în 

înaltele instituții publice, uitând că pentru un alt fel de trai „trebuie și o 

deprindere cu locul” (Ibidem: 26) în care fiecare „trăiește, pentru a ști să 

aplice ceea ce știe” (Ibidem). Soluţia problemelor este, în viziunea lui 

Eminescu, una de tip economic, prin muncă, deoarece „temeiul unui stat e 

munca, și nu legile […] bogăția unui popor stă, nici în bani, ci iarăși în 

muncă” (Ibidem: 25), ea reprezentând temelia culturii și civilizației unui 

popor.  

Eminescu ridică problema necesităţii existenței reale a unei clase 

de mijloc productive pentru dezvoltarea unui stat modern. În ce ne 

privește, clasa noastră de mijloc e compusă din profesori și avocați, 

nepregătiți pentru obiectivele de sorginte străină pe care și le-au propus să 

le îndeplinească. Iar dacă profesorii care ar trebui să educe populația nu 

intră în concordanță cu nevoile acesteia, formula educativă fiind preluată 

de peste hotare, atunci educația nu-şi îndeplineşte menirea: „Educația 

străină implică spirit străin, și un corp cuprins de spiritul străin e 

asemenea unei pietre desprinse din zid. Ea aparține zidului prin destinația 

ei, însă spiritul străin al atracției pământului o face să cadă” (Eminescu, 

1980: 447). Eminescu evidențiază faptul că instituțiile existente în vremea 

sa nu sunt în concordanţă cu starea de cultură a poporului şi cu 

capacitatea sa de muncă.  

Eminescu se izbește de aceleași „forme fără fond”, „producţiuni 

moarte, pretenţii fără fundament, stafii fără trup, iluzii fără adevăr” 

(Maiorescu, 1984: 133) pe care Maiorescu le evidențiase „în contra 

direcției de astăzi” în 1868. „Direcţia de astăzi” de nouă ani mai târziu 

prezentată de Eminescu nu se schimbase față de cea evidențiată de 

Maiorescu. Existența acelorași „forme goale” a continuat să persiste. 

Fundamentul socio-economic și politic al societății românești, valorile și 

resursele interne ale poporului, tradițiile și trăsăturile de caracter 

dobândite pe parcursul secolelor, adică fondul social, istoric şi cultural, 

nu sunt compatibile cu forma, cu suprastructura instituțională preluată din 

Occident. De asemenea, Eminescu, referindu-se la manifestarea corupţiei 

în societatea românească din contemporaneitatea sa, accentuează ceea ce 

Maiorescu afirma în Beția de cuvinte, din 1873, că există profesori 
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nepregătiți, judecători care nu discern drept și administratori corupți care 

„vă amețesc cu vorbe și vă îmbată cu apă rece” (Eminescu, 1989: 20). 

După Maiorescu, „cuvântul, ca și alte mijloace de beție, e, până la un grad 

oarecare, un stimulent al inteligenței. Consumat însă în cantități prea mari 

și mai ales preparat astfel încât să se prea eterizeze și să-și piardă cu totul 

cuprinsul intuitiv al realității, el devine un mijloc puternic pentru amețirea 

inteligenței” (Maiorescu, 1984: 189). 

Conceptul de libertate este regândit în această serie de articole, 

făcându-se referire la deviza Revoluției franceze – „Libertate, egalitate, 

fraternitate” – deviză care riscă să devină demagogică, un pretext pentru 

„beţia de cuvinte”. Dacă în Franța aceasta e susţinută de istorie, la noi nu: 

„Iată în ce hal am ajuns cu suveranitatea poporului, libertatea, 

egalitatea, fraternitatea. […] Bune, numai au un cusur: nu se potrivesc” 

(Eminescu, 1989: 22). Liberalii contemporani lui Eminescu au o 

înțelegere diferită a acestui concept, pe care îl deformează în interesul lor, 

în ideea că acea clasa productivă, care a rămas la noi ţărănimea, trebuie să 

întrețină prin munca ei și pe cei din clasa de mijloc. Cei din această pătură 

socială, cu precădere liberalii la care ţinteşte discursul polemic 

eminescian, aspiră la un stil de viaţă de lux după model francez, neluând 

în calcul limitele puterilor fizice și financiare ale țărănimii, care nu are 

capacitatea şi resursele de a susține un asemenea efort. Se ignoră astfel 

sensul real al libertăţii, în viziunea lui Eminescu, şi anume, acela de a nu 

fi „oprit de a munci şi de a produce bunuri reale” (Ibidem: 25). 

Definiţia simplă şi logică a statului, în viziunea eminesciană, este 

următoarea: „organizarea cea mai simplă posibilă a nevoilor omenești” 

(Ibidem: 19), iar cei care implementează învățăturile și legile împrumutate 

de la Paris sunt lipsiţi de simţ istoric, detașându-se de sistemul social şi 

cultural românesc, urmând cursul unui demers legislativ de tip francez: 

„Legile noastre sînt străine; ele sînt făcute pentru un stadiu de evoluțiune 

socială care în Franța a fost, la noi n-a fost încă” (Ibidem). Referindu-se 

la acea „tinerime veselă și ușoară” care „trăiește în România și se 

trezește în Franța” (Ibidem: 24), Eminescu problematizează fenomenul 

exodului de tineri care pleacă în Franța pentru a studia și care se întorc cu 

ideile de acolo, dorind să le implementeze aici, neținând cont de faptul că, 

„introducând legile cele mai perfecte și mai frumoase într-o țară cu care 

nu se potrivesc, duci societatea de râpă, oricât de curat ți-ar fi cugetul și 

de bună inima” (Ibidem: 23). E o suspendare într-un prezent bivalent, 



UN „AZI” ETERN? 

157 

societatea e ca un scripete care, dacă nu va nota cu litera corespunzătoare 

forța activă și cea rezistentă, având de ales între F(Franța) și R(România) 

și știind că forța activă e mai mică decât cea rezistentă, va risca să se 

prăbușească. Din nou e vorba despre ignorarea unui proces de devenire a 

poporului, cu un rezultat ce pare foarte clar: „să-i altoiești ramuri 

străine”, neținând însă cont de starea pe care el o are în momentul 

respectiv, „pe când el e dispus a-și produce ramurile sale proprii și 

frunzele sale proprii, încet și în mod firesc” (Ibidem: 28). 

Revenind la mentalitatea tinerilor şcoliţi la Paris, Eminescu 

remarcă: „Acest tineret, ce se caracterizează prin o rară lipsă de pietate 

față cu nestrămutata vecinicie a lucrurilor strămoșești, vorbind o 

păsărească comună în locul frumoasei limbi a strămoșilor” (Ibidem: 24). 

Eminescu atenționează că există o tendință de neglijare a valorilor 

autentice, o criză economică, politică şi morală. 

Privind oglinda societății din perioada lui Mihai Eminescu, se 

observă încercarea acestuia de a contura icoana unui „azi” care nu aderă 

la profilul istoric şi cultural al poporului român. Cum în icoană „există o 

legătură ontologică (o legătură prin ființă) între o reprezentare și realitatea 

reprezentată” (Stăniloae, 2004: 102), în societatea românească această 

contopire nu se realizează armonic, deoarece există o disonanţă între 

suprastructura administrativă şi legislativă şi baza economică şi socială a 

ţării. Eminescu utilizează timpul prezent în expunerea sa, acel hic et nunc 

care exercită o influență puternică asupra sensibilităţii umane, întrucât 

„între prezent și sentiment există un raport de cauzalitate, căci prezentul 

realizează reprezentarea mai intens decât orice altceva” (Storfa, 2003: 

163). Prin folosirea prezentului în descrierea realităţilor sociale 

contemporane lui Eminescu, acestea se conturează ca o realitate vie, 

conceptele unei „direcţii de astăzi” nefondate sunt expuse cu multă 

acuratețe, iar exemplele au un impact mult mai puternic. Cum, în general, 

în icoană se prezintă un „Dumnezeu care S-a coborât la nivelul ei 

temporal, fără să înceteze de a rămâne totodată în eternitatea spre care 

vrea să o ridice.” (Stăniloae, 1996: 227), Eminescu a prezentat, pe de o 

parte, o „icoană veche” a societății românești, insistând asupra valorilor 

organice ale societăţii care dau un sens dezvoltării istorice a poporului. Pe 

de altă parte, Eminescu prezintă „icoana cea nouă”, cea compusă din 

valori străine, preluate din societatea franceză, care și-au pierdut sensul 

propriu, dar încă mai așteaptă o convertire la valorile autohtone perene. 
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Acel prezent din 1877 nu a rămas același după 140 de ani? Și în 2017, ca 

în 1877, există „forme fără fond”, se adoptă idei incompatibile cu 

structura noastră organică, și astăzi modelul străin reprezintă o sursă de 

inspirație mult mai puternică decât rădăcinile istorice veritabile, și azi 

aspirăm spre valori din afară... Nu e un „azi” etern care ne caracterizează? 
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Abstract 

This paper is based on the study of Mihai Eminescu Icoane vechi 

și icone nouă which contains a series of six articles and which was 

published at ,,Timpul‖ in 1877. Eminescu tries to prove with pertinent 

examples that Romania and France have different stages of development. 

The laws, the forms of social organization, the values and the ideas which 

come from France are not in harmony with the social and the economic 

base of Romania because Romania is not prepared for these changes. 

Romania is an agrarian country and France is an industrial one. 

Eminescu presents in a comparative way the two societies and he tries to 

demonstrate that each country has its own identity, its own typology, its 

own historical time, its own national present.  

An important characteristic of a society is the organic structure, 

so that our country can’t support an overstructure in any areas of 

development, neither in laws, nor in culture, neither in industry, nor in 

economy, because the result would be the death of the society. The human 

typology of the Romanian is that of the peasant and the Romanians don’t 

have the necessary capital for the industrial development of the country. 

Another problem which is exposed is the necessity of a prepared middle 

class. Our one is composed of lawyers and professors which are not able 

to produce in the way that the foreign objectives demand. Moreover, 

Eminescu suggests that the ideas and the values learned by the students 

in the years of their study in foreign countries don’t fit with our social 

and cultural system. 

 

Key-words: today, national, foreign, development, overstructure 

 



 

TEODORA SUSARENCO 

Anul I, Sibiu 

Armonia liberă și armonia constrânsă în publicistica 

eminesciană 

Indiferent de epocă și spațiul cultural, latura esențială și punctul 

ințial de plecare a publicisticii au fost, eminamente, informarea și 

interpretarea evenimentelor ce au/nu au contribuit la dezvoltarea unei 

societăți, totodată sesizarea anumitor probleme și expunerea soluțiilor 

considerate adecvate. Concentrându-ne însă atenția către presa română a 

sec. al XIX- lea, gazetăria românească, apărută destul de târziu, cunoaște 

un avânt în dezvoltarea ei, în principal, în perioada în care activitatea 

claselor politice ia amploare. 

Publicistica eminesciană, reunită prin comunicare informativă și 

afectivă cunoaște trei etape: Prima etapă – „Convorbiri literare”, cea de-a 

doua, etapa ieșeană 1870-1876, și ultima, cea mai fertilă – etapa 

bucureșteană, 1877-1883, timp în care, așa cum observă D. Vatamaniuc: 

„Eminescu elaborează în formă definitivă marile poeme și desfășoară o 

activitate publicistică ieșită din comun prin amploarea, gravitatea și 

diversitatea problemelor puse în discuție” (Vatamaniuc, 1996: 5). 

Conturând un orizont istorico-social, politic sau cultural al 

secolului în care a trăit, fiecare articol, recenzie și editorial eminescian, 

înglobează atât o armonie liberă, cât și o armonie constrânsă la nivel 

practic și ideatic. Cele două armonii se (re)combină la nivelul discursului 

publicistic eminescian, articolele oglindind problematica grupurilor 

sociale, impactul negativ al reformelor asupra societății, dar și unele teorii 

eminesciene cu privire la anumite pături ale societății vremurilor lui. 

În primă instanță, textele publicistice eminesciene pot părea 

constrânse sau seci prin discursul critic și demersul argumentativ, în 

comparație cu virtuozitatea semantică de neegalat a poeziei sale, stilul 

publicistic fiind, poate, primul element ce ni s-ar părea că denotă armonia 

constrânsă. Totuși, în ciuda acestei rigori, Eminescu reușește să unifice 

strictețea stilului publicistic cu libertatea gândirii și exprimării într-un 

discurs în care ideile sunt expuse cititorului „într-un chip care să dea 

fiecăruia iluzia că pricepe” (Călinescu, 1986: 64). 
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Eminescu era conservator deplin, dar ziaristica lui de la „Timpul” 

nu a fost niciodată strict condiționată intereselor de partid și nici scrisă 

doar „de dragul” opoziției: „Mai degrabă am putea spune că poziția lui 

Eminescu a fost, uneori, dublă: atât față de liberali, cât și față de 

conservatori” (Ilincan, 2004: 174). Astfel încât, fără a deveni un 

instrument al partidului, acesta a avut mereu concepția proprie cu referire 

la toate sferele de activitate, concepție: „adăpostită numai de circumstanță 

în ziarul Timpul” (Ibidem: 175). Și atunci, avem conturată o altă 

constrângere: Ce gândește Eminescu & cum ar vrea partidul să gândească 

Eminescu, cum problematizează Eminescu lucrurile & cum s-ar vrea (sau 

nu) problematizarea lucrurilor de către breasla conservatoare de la Timpul 

și, totodată, de cea liberală, vorba lui Petre Carp: „Și mai potoliți-l pe 

Eminescu!”. Dar Eminescu nu s-a lăsat constrâns nici măcar odată, el nu 

dă profunzimea analizei bazate pe adevăr în schimbul superficialului și 

mediocrului ce trăiește din minciuna claselor guvernante. 

În perioada de „aclimatizare” în redacția „Timpului”, Eminescu 

realizează amplul articol de studiu Icoane vechi și Icoane nouă, 

stenografiind în acesta o bună parte a societății românești din vremea sa, 

pusă în antiteză cu societatea românească din trecut. Discursul 

comparativ dezvoltat în opoziție începe ex-abrupto prin încercarea 

publicistlui de dovedire a faptului că sociologia nu reprezintă o știință, iar 

statul și societatea nu reprezintă lucruri convenționale, idee opusă 

grupului „de gazetari ignoranți” ce susțineau că „Libertatea votului, 

întrunirile și parlamentele sunt temelia unui stat”. Aceste două poziții, ce 

vin în contradicție, pun fundamentul în crearea articolului și analizarea de 

către Eminescu a teoriei formelor fără fond: „Nimic nu arată mai mult că 

spiritul public nu e copt decât discuțiile asupra teoriilor constituționale, 

afirmă Eminescu, din zilele în care cei dintâi tineri rău sau deloc 

preparați s-au întors din Paris, unde, uimiți de efectele strălucite a unei 

vieți istorice de o mie și mai bine de ani și uitând că pădurea cea 

urieșească de averi, știință și industrie are un trecut foarte lung în urmă-

i, au socotit a introduce aceeași stare la noi, introducând formulele scrise 

ale vieții publice de acolo”.  

Gazetarul constrânge/leagă și compară în structura textului 

polemic două societăți, română și franceză, raportându-se la ele nu doar 

prin reliefarea trăsăturilor distinctive, ci și printr-o dezvoltare 

interpretativă  referitoare la un element comun. Această critică nu rămâne 
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într-o formă rigidă (constrânsă), ci este accesorizată de Eminescu printr-o 

suită de proverbe, zicători și citate, și este trecută prin filtrul gândirii 

altora. Recursul la paremiologie îmbogățește armonia de ansamblu și 

oferă textului polemic o eficacitate persuasivă (lucru făcut de Eminescu 

în mai toate articolele sale), în așa mod încât argumentarea devine o artă: 

„E o zicală veche că, de-ai sta să numeri foile din plăcintă, nu mai ajungi 

s-o mănânci. Asemănarea e cam vulgară, dar are meritul de a fi potrivită. 

Condițiile plăcintei noastre constituționale, a libertăților publice sunt 

economice”, pe când telmelia adevăratului liberalism – explică Eminescu 

– este strict o clasă de mijloc. Și de aici publicistul începe să convigă 

cititorul că introducerea unor forme preluate de-a gata din spațiul 

european și implantarea lor în spațiul românesc, mediu insuficient 

dezvoltat pentru a primi aceste forme, duce doar la ruinarea societății și la 

creșterea în număr a plebei de sus: „băieți groși la ceafă și târzii la 

minte”, dar și mai mult demonstrează o inexistență a unei clase de mijloc 

„funcționabilă”. 

Eminescu face diagnoza societății românești în publicistica sa 

alternând între dimensiunea pragmatico-polemică (Spiridon, 2003: 154) 

în care orizontul informativ, precizia docmentară și discursul critic induc 

la crearea armoniei constrânse și dimensiunea utopică, care transformă și 

conferă libertate și simbolistică fiecărui discurs publicistic în parte. 

Constrângerea în publicistica eminesciană nu are sensul de obligație sau 

somare a ideilor și concepțiilor, ci de concentrare sau legare a 

elementelor, astfel încât publicistul alege anumite tipuri de raționamente 

din domenii diferite, dar care sunt legate prin sintagme metaforice, ce au 

scopul de transformare a discursului dintr-unul teoretic, într-unul care are 

la bază o reprezentare profundă a realului. 

În mare parte, articolele eminesciene sunt tratate din două 

perspective, una a trecutului glorios și a prezentului decăzut, 

exemplificându-le printr-o enumerare a personalităților istorice ce au 

marcat destinul provinciilor româneşti: Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, 

Vasile Lupu, Mircea cel Bătrân, dezvoltând o perspectivă istorico- 

utopică și închegând în această paralelă armonia istorică și dezechilibrul 

armonic creat de societatea și guvernarea din vremea sa. Astfel, armonia 

istorică reliefează o societatea care se dezvolta în conformitate cu 

realităție și trebuințele individului ce se raportau direct la spațiu, iar 

constrângerea crescând treptat prin încălcarea acelor norme naturale ce se 
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dezvoltau pe baza asimilării formelor străine, neținându-se seama de 

stadiul dezvoltării sociețății românești la acea vreme. Observăm că 

Eminescu face aceste afirmații împotriva clasei liberale ce conduce 

poporul și nu ține cont de trebuințele lui, căci cine a ajuns în parlament? 

„ţărani? Nu sunt. Proprietari nu, învățați nici cât negru sub unghie”. 

Atunci apare întrebarea: care era clasa socială ce contribuia 

involuntar, dar sigur, la menținerea echilibrului? Răspunsul îl avem în 

articolul Pătura superpusă, teoria predominării și asanarea societății 

românești, în care Eminescu propune o teorie ce posedă în principal 

„caracter sociologic”. Aici publicistul vorbește despre relația antagonică 

dintre țărănime și pătura superpusă, acei băieți groși la cefe de care 

vorbeam anterior și prezintă „Realitatea tragică a vieții noastre de stat” 

(Eminescu, 1989: 162), ce constă în nespusa mizerie a populației de jos și 

stoarcerea acesteia de către „nemăsuratele clase improductive”. 

Sărăcia este un element punctat de Eminescu drept „izvorul a 

aproape tuturor relelor din lume; boala, darul beţiei, furtişagul, 

zavistuirea bunurilor altuia, traiul rău în familie, lipsa de credinţă, 

răutatea” (Ibidem: 30)  constituie, în viziunea redactorului de la „Timpul” 

punctul de plecare în majoritatea problemelor de care clasele de jos se 

împiedică, element care nu este soluționat de către clasa guvernantă: „Nu 

sunt în toate limbile omeneşti la un loc epitete îndestul de tari pentru a 

înfiera uşurinţa şi nelegiuirea cu care stârpiturile ce stăpânesc această 

ţară tratează cea din urmă, unica clasă pozitivă a României, pe acel 

ţăran care muncind dă o valoare pământului, plătind dări hrăneşte pe 

aceşti mizerabili, vărsându-şi sângele onorează această ţară” (Ibidem: 

33). Gazetarul devine intransigent, dar fraza sună armonios, textul capătă 

astfel vervă și spontanietate și transmite un mesaj ce vrea să trezească 

conștiința adormită a claselor politice. 

Soluția pe care Eminescu o găsește cea mai justă este: munca 

(scopul muncii – bunul trai), „în muncă e mântuirea”, precum și o 

reorganizarea socială „având de principiu apărarea și încurajarea muncii 

dar și înlăturarea paraziților din viața publică” (Ibidem: 143-144). Dar 

munca la care se referă Eminescu ține tot de domeniul agrar, adică de 

dezvoltarea statului pe baza elementelor specifice lui (dezvoltate la rândul 

lor) și nu însușite forțat de la europeni, întreaga pledoarie făcută de 

Eminescu în aceste articole având la bază o lectură și o vastă cultură 

economică, socială, politică. 
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După cum era de așteptat, Eminescu este constrâns și de această 

dată, iar teoria păturii superpuse și ideea de asanare a societății este 

antipatizată de presa liberală. Într-un număr de articole „Căutând a 

explica”, „Teoria noastră”, „Din nefericire”, acesta explică că orice 

adevăr produce spaimă, iar ideile expuse în articolul său au produs „poate 

salutara îndoială” asupra poziției claselor guvernante, „dacă în adevăr ar 

fi ei aceia cărora li se cuvine misiunea naturală și înnăscută de a 

reprezenta un popor, din care, în definitiv, nu fac parte decât din 

întâmplare” (Ibidem: 280). 

În concluzie, pot afirma că publicistica eminesciană are la bază 

două cadre generale: primul – cadrul extern – vizeză elementul polemicii, 

discursul și demersul argumentativ, aspecte ce relevă gigantismul 

erudiției eminesciene, și cel de-al doilea – cadrul intern – care valorifică, 

îmbunătățește și conferă un nivel spiritual celui rațional și o armonie 

liberă discursului. În urma fuziunii celor două cadre rezultă opera 

publicistică eminesciană ce nu rămâne la nivelul unei scheme 

argumentative, dar care se metamorfozează și supraviețuiește prin 

armonia liberă și armonia constrânsă ce se dezvoltă la nivelul ei. 
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Abstract 
Eminescu`s publicity, consisting of three stages, represents the 

Romanian society of the 19th century. Whether it is about the political, 

social or cultural issues of that time, the art of the Eminescian word 

combined with the argumentative strategy change the articles from 

Timpul, signed by Eminescu, in true filters which separates lie from truth 

and which portrays Eminescu as an opponent of the demagogy and 

encroaching political classes. In the articles, where both  free and forced 

harmony are encountered, Eminescu also uses metaphorical speech, but 

the content of the argumentation and the argumentation formulas used in 

his articles do not obstruct the basic meaning of the text, on the contrary, 

they offer the articles persuasion and harmony. 

 

Key-words: journalism, harmony, discourse, social. 

 

 

 

 



 

ȘERBAN ACASANDREI 

Anul I, Bucureşti 

Imaginea boierului, punctul nevralgic din imaginarul 

istoric. Disensiuni cu „Românul” 

Textul unui publicist își poate îndeplini miza propusă, într-un mod 

mai mult sau mai puțin consistent  de la un caz la altul. Un factor decisiv 

îl joacă stilul autorului, care este un cumul de trăsături incomplet 

determinabil, variabil de la un text la altul. Putem discerne reminiscențe 

de perspectivă, limbaj sau de manieră de reprezentare în scrieriele unui 

singur autor? Dată fiind variația subiectelor din domeniul publicistic și a 

modului  antrenant de legitimare a opiniilor în fața publicului cititor, 

putem cu siguranță vorbi de necesitatea manifestării unei consecvențe 

stilistice. 

Putem identifica o consecvență stilistică și între două tipuri de 

texte ale aceluiași autor? Este o întrebare pe care am putea să o punem 

pentru a nuanța înțelegerea noastră despre felul în care un autor își 

construiește elocvența și o pune în folosul unor idei în care crede. Unui  

autor deprins cu o implicare complexă în viața culturală a epocii sale, 

cum este Mihai Eminescu îi poate fi cu ușurință atribuită o viziune de 

asemenea amplă asupra culturii, o înțelegere precisă a limitelor dintre 

obișnuințele de receptare a mai multor tipuri de cititori. 

Textele sale în care scrierea are finalitate artistică, pot propaga 

specificul lor în registrul considerabil diferit folosit de autor în scrierea 

articolelor sale politice? Amintind de exegeza atentă și nuanțată a 

Monicăi Spiridon, O anatomie a elocvenței, vom vrea să ne aplecăm 

asupra publicisticii eminesciene cu o intenție asemănătoare, de sinteză a 

imaginarului, care să elucideze intenționalitatea. 

Teza principală a acestei lucrări este relectura secvențelor din 

publicista eminesciană cu atenție pentru stilul folosit și pentru imaginarul 

evocat, intenția lor constitutivă fiind împlinirea unui ideal de receptare. 

Din poziția sa de vorbitor al unor convingeri opozante, M. Eminescu va 

manifesta o atenție scrupuloasă pentru unitatea, coerența, și adecvarea cu  

realitățile momentului. 
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Cu o atenție la fel de precisă va supune unui examen conservator-

critic tipul de discurs al presei liberale, modelul predilect și sugestiv fiind 

articolele din „Românul”. Ziaristul ieșean polemizează cu tezele acestora, 

și impune un imaginar concurent, cu reprezentări mai consistente și mai 

adecvate pentru specificul național, făcându-și oponenții care încearcă să 

descrie adevărul social al momentului să pară a suferi de un exces de 

retorică și de o insuficiență de simț istoric. 

În  articolele eminesciene, Istoria devine istorisire, tendința de 

ficționalizare va servi unei strategii de explorare și redescoperire sensibilă 

a trecutului național. Transferul de capacități de compunere a textului 

artistisc va deveni o nevoie pentru alcătuirea unui mesaj public care să 

intre în acord cu propria filosofie socială. Vom avea în atenție  procesul 

de negociere al imaginii boierului, drept punct important din narațiunea 

trecutului recuperat ca model de M. Eminescu. Am ales termenul de 

negoicere pentru că această prezență este descrisă în articolele 

eminesciene, la fel ca cea a voievozilor și a țăranilor, ca rămășiță a unei 

arii adânci de conflict semantic. Această arie se întinde între orizonturile 

simbolice evocate de cele două seturi de discursuri, cel conservator al 

poetului, și cel liberal-radical-occidentalizant al publicației „Românul”. 

Având în vedere că miza discuției noastre nu este cea de stabilire 

a unui verdict al adecvării sau al onestității mesajului, vom folosi lectura 

eminesciană a publicisticii liberale, tocmai pentru a releva alt aspect 

constitutiv al retoricii eminesciene, asumarea unei coerențe 

simple,raționale și oneste, care vorbește în folosul „claselor pozitive”. 

Acest specific pare a fi amplificat tocmai prin punerea în paralel cu 

analiza textelor de la „Românul”, care sunt deconstruite pentru a se 

dovedi lipsa lor de consistență, puterea lor fiind identificată de gazetar ca 

provenind din „cultura frazei”. Publicistul va practica o distanță strategică 

de conținuturile celor cu care se contrează și pe care îi tratează pamfletar, 

vom vedea mai târziu rostul acestei opțiuni de poziționare în discuția cu 

„Românul”. 

Vom încerca să punctăm de-a lungul lucrării resorturile intime ale 

gândirii textelor publicistului, și vom arăta cum, prin angajarea sa 

publică, autorul scrie texte care devin semnificative și sunt readuse în 

atenția noastră astăzi, prin individualitate și putere de expresie, cum fac și 

cele artistice în fapt, am spune că și prin încrederea utopizantă în idei și 

valori. Ori, ca revers, ceea ce se va și întâmpla este ca această încredere 
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negată să devină izvorul virulenței pamfletare, care va servi drept  

ambianță pentru articolele sale de opoziție, sau ea poate deveni un joc 

retoric de chestionare a puterii proprii de elocvență. 

 

Junimea, „școală de cadre”. Despletirea competențelor în 

construirea carierei 

Revenind la teza principală, publicistul scrie atent la idealul său de 

receptare, de ce însă? Tocmai pentru a-și juca rolul de protector al acestei 

obișnuințe care începea să se contamineze de excesele de limbaj ale 

oponenților. Adresându-se unui public deja ferm înscris în acomodarea cu 

modernitatea, publicistul din a doua jumătate a secolului XIX trebuia să 

urmărească inițiativele culturale, economice, retorice și să le legitimeze, 

condamne, sau să numească anumite nevoie de compromis, toate în acord 

cu procesul de stabilizare instituțională, economică și culturală a noului 

Regat. 

Publicistica unui junimist presupunea cu atât mai mult 

condiționări, necesare pentru a-și păstra aderența la un set de idei specific 

grupării. M. Eminescu scrie un text cu adresă publică care poate fi  

relevat ca o expresie  a unei gândiri colective specifice Junimii. În cazul 

grupării ieșene putem vorbi de o structură internă complexă dedicată unei 

misiuni ample, din care se pot discerne câteva roluri ca necesități 

funcționale, cum va părea scriitura eminesciană. Este vorba despre 

Junimea ca grup de presiune care a unit mai mulți indivizi care conform 

teoriei lui Sorin Alexandrescu încercau să genereze influențe constructive 

pentru societate, ele aflându-se la cojuncția dintre social, politic și 

cultural.  

Modul lor de acționare asemănat în eseul lui Sorin Alexandrescu 

cu cel al unei mafii, care strânge putere prin convertirea științei 

dobândite, în orice caz, inițiativele lor nu puteau funcționa decât ca 

rezultat al coordonării și subordănării. De aici și împărțirea în 

conducători, cu funcții politice importante (ministru, prim-ministru), 

guvernanți,activi politic în planuri locale și executanți, care trebuiau să 

îndeplinească directivele celorlalte cercuri pentru a putea urca în această 

ierarhie. 

Aceștia din urmă sunt de proveniență socială inferioară și trebuie 

să compenseze în mod diferit importanța lor în grup, prin studii, în acest 

caz va fi și poetul, care însă nu-și va termina studiile, motiv pentru care 
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nu va fi susținut în obținerea altor tipuri de funcții. Activitatea sa de 

executant se va rezuma la ipostaza vorbitorului de tribună, tonul în care 

își scrie articolele fiind unul cuprinzător, de o mare siguranță, care se ține 

aproape de un număr de convingeri despre viața unui stat. 

Câteva convingeri comune, derivate din ideologia conservatoare 

junimistă vor fi susținute pntru a descrie un ideal de desfășurare a vieții 

statale. Dorința de sporire a drepturilor politice și a libertăților publice, pe 

care o practicau liberalii, erau un factor de instabilitate general vorbind, 

iar particular, un mijloc de a-și mări propriile propriile privilegii. Din 

lucrarea de sinteză a lui Virgil Nemoianu vom afla că tendințelor 

liberaliste li s-au atribuit, nu o dată, și nu doar în spațiul dunărean, 

caracterul alienant și destabilizator, nu doar economic „democrația 

capitalist-liberală dăunează, ba chiar distruge cultura obștească, 

sensiblitatea morală a grupurilor umane” (Nemoianu, 2016: 137).  

De multe ori vom putea observa incoerențe și ipoteze fără 

susținere, prezente în scrierile ziaristului în vederea ilustrării efectului 

secundar al  accelerării economice, degradarea social-culturală greu de 

controlat. Astfel, în descrirea realităților românești, rolul jucat de străini 

va fi pus în rândul marilor influențe negative, acaparatorii unei noi puteri 

economice vor desolidariza complet statul, tagma „greco-bulgarilor” era 

pentru M. Eminescu principala vinovată pentru multe tendințe 

nefavorabile din momentul său.  

Generalizările gazetarului erau în ipostaza de a învinui, fără 

rețineri, tocmai pentru că se susțineau pe altă convingere tipic junimistă, 

cea că o clasă de mijloc încă nu era dezvoltată consistent, ea era formată 

din birocrați, care pur și simplu nu munceau. Pentru discursul eminescian, 

vina se va întinde de mult ori asupra tuturor celor care alcătuiau clasa de 

mijloc „clasa noastră de mijloc consistă din dascăli și din ceva mai rău, 

din advocați” (Eminescu, 1985: 12). 

O persoană care-și conserva individualitatea și autenticitatea de 

expresie, cum este M. Eminescu, vom observa că va întreține un discurs 

care nu se va transfera în angajament politic, nu va propune alternative, ci 

se va  adresa prin mesajul comentariului public, la fel ca și arta și cultura, 

memoriei individului și a comunității. 

De partea cealaltă a mesajului se află un public în formare, 

cititorii ziarului „Timpul” având la dispoziție un ziarist de o mare vocație 

pamfletară. Această dimeninsiune se împletește favorabil cu atenția sa 
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pentru împlinirea idealului de receptare, important pentru ziarist fiind să 

se adreseze unui simț comun. Publicistica lui M. Eminescu este un produs 

cu destinație publică, dar prin acțiunea de purificare a reprezentărilor și 

curățare a imaginarului, acesta construiește un sens preponderent cultural, 

mai mult decât unul social și politic. 

 

Disensiuni cu „Românul”, distanța strategică 

În polemica lor publică, textele eminesciene se vor folosi de cele 

liberale ca de un obiect mut, în raport cu care să-și releve valoarea. 

Reluând critic ideile liberalilor, gazetarul va recurge la evocarea 

imaginarului istoric național sau chiar universal, pentru a demonstra o 

mare inadcevare la realitate.  

Va prefera și va menține această formulă în detrimentul altor 

soluții de construire a discursului opoziției, în acest fel, nu se va 

desprinde de tedința utopizantă pe care o scoate în evidență la scrierile 

liberalilor de la „Românul”. Vom vedea în discuția noastră despre 

imaginarul în uz, de ce publicistica eminesciană păstrează într-o măsură 

tendința mesianistă a liberalilor cum e C. A. Rosetti, însă la alte proporții 

și cu altă intenție. 

„Nu vom discuta cu «Românul» principii fundamentale de politică 

de vreme ce deosebirea punctelor de vedere e foarte mare și întreaga 

manieră de a privi stat și societate ne sînt deosebite” (Eminescu, 1985: 

161) Aceast tip de distanță va fi de mult ori dublat de asumarea unei 

superiorități de înțelegere teoretică, textele liberalilor rămân produse ale 

unei pregătiri precare și a unui demagogism susținut prin „cultura frazei”. 

Pentru Mihai Eminescu era relevantă natura scrierii, unitatatea 

expresiei, care erau o reflecție fidelă a valorilor la care se raporta 

individul, și după care își modela intențiile, din acest motiv dirija atenția 

cititorilor săi spre „adâncul degradării stilistice și morale a acestei tagme 

de demagogi” (Eminescu, 1989: 157). Comentariul eminescian „era mai 

curând expresia unei sondări sociologice pentru a demonstra veracitatea 

unor teze ideologice” (Ornea, 1998: 192). 

Împlinind orizontul simbolic al unui prezent degradat și imposibil 

de remediat, textele eminesciene vor construi imaginea de demagog al 

liberalilor, cu stăruință, aducând constant aminte de specificul discursului 

și practicii liberale, care trădează rele intenții „sărituri pseudocivilizatorii, 

cu crearea de locuri mari în care să intre panglicari mici, cu formele 
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goale în locul fondului, cu vorbe late în loc de știință și raționament” 

(Eminescu, 1989: 157). 

 

Imaginarul istoric. Negocierile dezvelesc puncte nevralgice 

Făcând trecerea de la polemica cu publicația liberală, va fi demn 

de menționat un episod pentru demersul nostru, cel al negocierii imaginii 

boierului. „Românul” va afirma că „Timpul”, prin articolele lui Mihai 

Eminescu susține reinstaurarea unei oligarhii istorice, de aici discuția va 

crește printr-o serie de răspunsuri, care vor fi  de fapt încercări energice 

ale ambelor tabere de a explica alcătuirea stabilității sau a instabilității 

sociale, prin influența clasei guvernatoare. 

Pornind de la o teză de mult ori reluată, aceea că munca stă la 

baza statului, în cazul noului format Regat, încă era vorba de munca 

agricolă, privind-o pe aceasta ca pe esențialul stabilității economice a 

vieții de stat, M. Eminescu va dezvolta un ton tânguitor pentru suferința 

țărănimii muncitoare și o atenție lucidă pentru starea claselor care vin 

deasupra. 

Într-un moment de răspuns, textele eminesciene spun că „în statul 

oligarhic există o clasă  de oameni cari ab antiquo ar sarcina de-a 

împăca formele trecutului cu exigențele viitorului, asigurând statului 

posibilitatea de continuitate, ferindu-l de sărituri și de întreprinderi 

aventuruoase și înlăuntru și în afară” (Eminescu, 1985: 162). Putem 

folosi acest fragment drept introducere în felul său particular de a înțelege 

și de a descrie deținătorii puterii politice. 

Aristocratul era un factor de stabilitate, judecata sa era 

cuprinzătoare și în acord cu realitățile cu care avea de a face, fiind în 

același timp un administrator al propriilor moșii, marele boier din tagma 

descrisă de M. Eminescu era și un cunoscător atent al condiției celor 

conduși.  

Într-o altă secvență, autorul creează mici scenete prin care explică 

forma mult mai justă a justiției premoderene „Bran pâra pe Stan la boier 

și-și primea punga îndărăt, iar Stan capătă în schimbul pungii cinci bețe 

sănătoase, pe care le ținea minte, ș-apoi se ducea să-și vadă de trebi. 

Scurt, drept și-gratis. Azi mănâncă două-trei bătăi și-și pierde și tot 

rostul” (Eminescu, 1989: 177). În stilul conservator, sunt aduse mereu în 

discuție un firesc și o organizare organică a societăților ficționalizate cu 

multă intuiție artistică de poet: „La noi, boierul moștenea o blană de 
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samur de la străbunu-său, un șal turcesc de la bunu-său, un antereu de 

citarea de la tată-său, având de gând să lase și nepotu-său, ca să se 

fudulească și el cu dânsele” (Eminescu, 1989: 181). Imaginea boierului 

era strâns legată de cea a averii strânse secular și a gradului de 

responsabilitate și demnitate care descriau prezența și manifestările sale. 

Atenția pentru imagini apare foarte elocvent în situația în care se 

descrie marele rol al boierilor de a menține autonomia țării, cu riscul 

propriei vieți, „umblau cu zilele în palmă”. Această condiție le justifica în 

totalitate poziția de deținători ai puterii, și alcătuiește o imagine 

consistentă care poate fi tezaurizată cultural. Perpesiciuss menționa de 

asemenea că în lectura publicisticii eminesciene trebuie avut în vedere 

efectul secundar al adresării unui mesaj public: „Valoarea literară a 

ziarismului său și mai ales valoarea complimentară a acestei operei”. 

Textele publicistului își câștigă astfel locul de pagină interesantă din 

istoria atitudii civice, fiind produse ale unei perioade care și-a construit 

greu și cu sacrificii din partea multor grupuri umane, o formă de a 

continua calculat și curajos în virtutea progresului durabil. 

Textul publicistic eminescian devine un produs prin predilecție 

cultural datorită abilității de reprezentare și permanentizare a unei 

ipostaze semnificative a comunității: comunitatea în toiul unei mari 

încercări: adaptarea la modernitate, așezarea mai mult sau mai puțin 

resemnată în formele ei de funcționare. 
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Abstract 

Mihai Eminescu's journalistic texts store voices of different 

intentions and tones that the writer uses to support his principles,to 

sustain a developing social philosophy. A very active voice appears in the 

negotiation of the traditional aristocrat's position(boierul) within the 

historical context, in attaching a significance to this recurrent image in 

the Romanian press speech of the second half of the 19th century. 

Moreover, engaging a more prominent voice will be marked in articles 

through explicit and declared struggle with the history used not as a 

revelator and mentor, but as a persuasive addition to the political 

discourse of liberals. It will follow the figure of Eminescu's rhetoric, its 

illustrating moments for the connection with the principles of 

understanding the life of a people, the transitions from one stage of 

civilization to another. 

Key-words: aristocracy, rhetoric, historicism, conservatorism, 

liberalism, modernization. 
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Anul II, Iaşi 

„Armonii” socio-economice în viziunea publicistului 

Eminescu 

Situația politică în care se aflau teritoriile românești în perioada 

medievală, fanariotă ori la sfârșitul secolului al XIX-lea, economia 

susținută de munca țăranilor și nevoia tinerilor de a parcurge treptele unei 

ierarhii sociale, constituie pentru Eminescu subiectele favorite în 

afirmarea laturii sale conservatoare, preluând spiritul critic al 

contemporanilor săi și acuzând Occidentul pentru excesul de modernitate 

și confuzia de valori. Deși în posteritate e cunoscut mai ales ca poet și 

prozator, Eminescu se remarcă, în timpul vieții în publicistică, prin tonul 

utilizat, prezentând, în detaliu, aspecte diverse ale secolului al XIX-lea. 

Perpessicius, în capitolul Eminescu ziarist, susține că marele poet „ne-a 

lăsat o operă ziaristică, nu numai strălucită ca expresie, dar și de un 

timbru de clopot actual” (Perpessicius, 1983: 461). Strictețea vocabulei 

din publicistica eminesciană este indicată de tonul sentențios și critic, care 

devine o amprentă în gazetăria românescă, în special prin prisma ziarului 

Timpul. De-a lungul discursului eminescian se remarcă o filosofie socio-

politică, care este exprimată prin formulări logice și sugerată de 

„caracterul hibrid impur al scrisului de presă” (Spiridon, 2009: 6). 

Totodată, Monica Spiridon în lucrarea Eminescu. O anatomie a elocvenței 

conchide că, în articole, „tactica subtilă a lui Eminescu este însoțită de 

umbra unui discurs explicativ” (Spiridon, 1994: 9), remarcându-se, astfel, 

tehnica publicistului de a analiza cu fervoare și minuțiozitate 

problematicile socio-politice ale Regatului și ale teritoriilor românești în 

diacronie. Portretizându-l, Perpessicius evidențiază tipul omului „adâncit 

în trecut și în glorificarea mărețelor lui figuri, [...], junimistul înverșunat 

împotriva formelor goale de sens și imitație” (Perpessicius, 1983: 461). În 

publicistica sa, tonul se dovedește a fi cu „iz dramatic” (Spiridon, 1994: 

33), reflectându-se, totodată, și în satirele sale, în care variază atât 

subiectul, cât și atitudinea emitentului față de acesta; Eminescu, pe de o 

parte, atacă frivolitatea femeilor, fapte istorice și personalități medievale 

abuzive, iar, pe de altă parte, creează profilul sugestiv al inadaptatului și 
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al însinguratului. Văzute, așadar, ca o notă personală, inflexiunile vocii 

eminesciene din Scrisori construiesc „teribilele pamflete lirice, rol al 

frustrării morale și politice” (Manolescu, 2008: 385). 

Problematica urmărită în această lucrare vizează armoniile sociale 

și economice din secolul al XIX-lea, pe care gazetarul le tratează cu o 

deosebită atenție. Politicul propriu-zis se reflectă prin efectul pe care l-a 

avut asupra mediului socio-economic al statului. 

Abnegația cu care gazetarul își construiește suportul publicistic 

apare și în portretul pe care Maiorescu i-l creează antum: „Eminescu era 

omul cel mai silitor, veșnic cetind, meditând, scriind” (Maiorescu, 1990: 

336). În publicistica sa, Eminescu tratează aspecte ale realității secolului 

al XIX-lea, raportându-se la cauza țăranilor, a învățământului și a 

evreilor, în abordarea cărora se regăsește și teoria formelor fără fond, 

emisă de Titu Maiorescu și idealismul fiziocratic, sugerat de Eugen 

Simion în studiul său critic. 

Demonstrațiile din publicistică „urmează modelul prelecțiunii, de 

filosofie, statistică, istorie autohtonă sau universală” (Spiridon, 2009: 23), 

prin intermediul cărora autorul intră în polemici, creează pamflete și 

schițează subtile strategii de persuadare a cititorului. De asemenea, 

Manolescu susține că predispoziția publicistului pentru un anumit subiect 

de ordin general impune un alt tip de raportare, diferit de cel al articolelor 

curente: „Eminescu își reține pornirea pamfletară și se aplică materialului 

cu științifică seriozitate” (Manolescu, 2008: 402). 

Susținător al Partidului Conservator, Eminescu va condamna cu 

vehemență, atât în Icoane vechi și icoane nouă, cât și în Națiunea 

română. Progres și moralitate situația politică a României, aflată între 

Orient și Occident, între emancipare și regres: „din nefericire, poporul 

nostru stă pe muchia ce desparte trei civilizații deosebite: cea slavă, cea 

occidentală și cea asiatică, și toate lepădăturile Orientului și 

Occidentului, grecești, jidovești, bulgărești, se grămădesc în orașele 

noastre” (Eminescu, Actualitatea, 1996: 41). Totodată, schimbând mai 

multe registre în gazetăria sa, publicistul pare totuși consecvent în 

dezbaterea anumitor subiecte, considerate a fi importante în societatea 

vremii, precum: situația evreilor, falsa ascensiune a țărănimii și implicit a 

învățământului. 
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Eminescu, xenofob sau naționalist? 

Un prim aspect al articolelor eminesciene care a incitat excesiv, se 

referă la populația evreiască și la obiecțiile aduse acesteia. Eminescu 

surprinde, în articole, problematica socio-politică existentă într-o perioadă 

incertă pentru viitorul statului român, publicând „îndeosebi în Curierul de 

Iași și în Timpul, prozele lui politice, când xenofobia nu avea temei rasist, 

iar antisemitismul provenea din cauze economice” (Manolescu, 2008: 

400). 

Cunoscut drept un xenofob, Eminescu în articolul Camerele 

actuale de revizuire blamează tactica evreilor de a se apropia de Răsăritul 

Europei și de a se stabili ca negustori în zonele mai sărace, conștient fiind 

de impactul regresiv al economiei statelor: „...evreii în numărul mare ce a 

inundat țara, dar mai cu seamă Moldova- constituie un pericol imediat 

pentru existența economică și națională a țării.[...] Evreii se grămădesc 

în țările unde semicivilizația e unită cu pseudoliberalismul și fug de 

civilizația adevărată și de libertatea adevărată” (Eminescu, 1999: 294). 

Fiind interesat de beneficiile pe care statul român le-a avut după Războiul 

Crimeei, Eminescu observă importanța articolului 7, prin care se acordă 

cetățenie doar persoanelor de rit creștin, rezultând astfel aserțiunea 

conform căreia evreii erau o populație tolerată: „...evreii rămân străini de 

rit necreștin, ce nu se pot nici contopi cu poporul nostru, nici pot pretinde 

mai mult decât de a fi suferiți” (Ibidem, Iarăși evreii: 84). Mai târziu, tot 

gazetarul este cel care se contrazice, susținând că învățarea limbii române 

de către israeliți poate aboli hotărârea politică – acest fapt ducând la 

manifestarea unitară a naționalismului. Problematizând, ajungem la a ne 

întreba dacă Eminescu este într-adevăr un xenofob ori un naționalist care 

încearcă să influențeze o etnie în funcție de nevoile poporului său. 

Răspunsul se află tot în articolele sale, întrucât această idee obsesivă a 

evreilor preia o altă înfățișare, în timp, odată cu asistarea la manifestările 

lor socio-politice. Eminescu nu e un inadaptat, precum eul liric din 

creațiile sale, ci un martor dinamic al istoriei, cu un spirit revoluționar 

care contaminează gazetăria vremii. 

Privind situația evreilor din perspectivă economică, reiese că 

aceștia dispuneau de aceleași privilegii ca și țăranii români, drept pentru 

care poetul reușește să-i diferențieze bazându-se pe comportamentul lor 

social. Îmbinând cele două statuturi, social și economic, se poate observa 

că: „evreul proletar, neavând absolut nimic, nici capital în bani, nici 



ALEXANDRA ANA-MARIA DIACONIȚA 

178 

meșteșug sigur, se-nsoară cu toate acestea foarte timpuriu, face mulțime 

de copii” (Eminescu, Camerele actuale de revizuire, 1999: 295), spre 

deosebire de țăranul român, care „neavând pământ, nu se însoară defel 

[...] el renunță de bună voie de a-și întemeia un cămin dacă împrejurul 

casei sale n-are și instrumentul necesar de muncă, care să asigure 

existența viitoarei sale familii” (Ibidem: 295). Publicistul se dovedește a 

fi incapabil de a accepta acest schimb intercultural și de a aprecia 

influența străină asupra etnicului, o cauză datorându-se activităților 

întreprinse de evrei: „Imigrația alogenilor otrăvește în secolul trecut și 

mai târziu prin cârciumărit țărănimea noastră” (Eminescu, 1998: 13). În 

fond, în spirit romantic, Eminescu idealizează realitățile autohtone și 

denigrează influențele de altă natură, tocmai pentru că scria gazetărie într-

un timp al nevoii de unitate, în secolul națiunilor. 

Astfel că nu doar evreii, ci și alte etnii sau popoare sunt prezentate 

în lumini defavorabile, precum ungurii, grecii, rușii, bulgarii și țiganii: 

„După el ungurii n-au științe, n-au artă, n-au legislație, n-au comerț și, în 

fine, inferioritatea lor intelectuală se probează prin limbă” (Călinescu, 

op.cit: 28). A vedea în propriul popor inscripțiile țărănimii și ale 

boierimii, singurele clase pure, face din Eminescu un conservatorist și 

totodată, un fiziocrat. În publicistică, Eminescu „a polemizat cu ideea 

rousseanistă a contractului social” (Simion, 1964: 252), pledând pentru 

dezvoltarea agriculturii ca formă superioară și certă de evoluție organică. 

 

Țăranul învățat vs Țăranul agricultor 

O nouă problematică o reprezintă aceea a țăranului român aflat 

între arhaic și modern, nevoit să se ocupe în continuare cu agricultura și 

cu creșterea animalelor. Soluția prin care țăranii puteau fi emancipați într-

un mod rapid depindea de frecventarea școlii din sat; odată, însă, cu 

proclamarea statului modern, școlile care nu dețineau un personal pregătit 

și un număr constant de elevi, erau sortite închiderii. Astfel, soarta 

țăranului român devine nedemnă de cerințele politicii statului. De 

remarcat este faptul că „totdeauna când țăranul român este, în ochii lui 

Eminescu, victimă, pamfletul lui spumegă de furie” (Manolescu, 2008: 

402). 

În ceea ce privește economia, Eminescu afirmă în articolul 

Influența austriacă asupra românilor din Principate, faptul că țăranul nu 

va fi apreciat pentru propriul efort fizic, dimpotrivă: „El poartă în spatele 
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lui: câteva mii de proprietari, mii de amploaiați, sute de mii de evrei, zeci 

de mii de alți supuși străini” (Eminescu, 1999: 52). Ne este prezentată, de 

asemenea, și neputința acestuia de a-și apăra pământul, fiind nevoit să se 

supună creditorilor ori proprietarilor pământurilor pentru care a lucrat: 

„Țăranul e invitat de speculant la cârciumă, i se arată spre cumpărare 

lucruri pentru femei sau pentru copii și i se spune că, dacă el nu are 

mijloace spre a le cumpăra [...] i se vor da pe credit lucrurile și băutura” 

(Eminescu, Uzura, 1998: 20). Exploatat, sărac, părtaș al unei lumi în care 

titlurile de valoare încep să primească o anumită însemnătate în ierarhia 

socială, „țăranul muncește cu nevasta și copiii spre a scăpa de creditor, 

însă adeseori în zadar [...] Speculanții fiind în mare parte izraeliți, ei nu 

puteau a-și însuși imobilele debitorilor lor și erau amenințați de legea 

contra uzurei” (Eminescu, Cestiunea izraelită, 1999: 256). În aparență 

legați printr-o conexiune economică, cele două clase etnice reușesc să 

conviețuiască și să întemeieze familii care să nu mai fie tolerate, ci 

acceptate de întreaga societate. Această schimbare, însă, necesită timp și 

o constantă adaptabilitate a populației. 

Eminescu scrie în articolul Cu cât trec una după alta zilele și 

despre o „anemie morală destul de întristătoare” (Eminescu, 1999: 290) a 

țăranului, care va fi, de altfel, transmisă și generațiilor viitoare – generații 

influențate de o altă instruire culturală și educațională, generatoare de 

modificări neașteptate asupra spațiului românesc. Schimburile ierarhice 

deveneau o falsă necesitate a tineretului, emancipat acum în educația 

străinătății: „Negustorul vrea să fie boier, țăranul- fecior boieresc, 

boierul mic- boier mare, boierul mare- domn” (Eminescu, Influența 

austriacă asupra românilor din Principate, 1999: 48).  Țăranul, văzut ca 

element pur al poporului român – element nealterat de contextele politice, 

de influențele culturale majore – reușește să-și păstreze integritatea, 

spiritul patriarhal și tradiția peste veacuri. Eminescu pledează pentru 

demnitatea țăranului agricultor, al cărui univers să nu fie distrus de 

intervenția modernității ori de problematicile economice și culturale ale 

vremii. Cu toate acestea, moștenitorii săi, vulnerabili la ideile apărute în 

Occident, devin primele generații cu studii și cu poziții sociale definitorii, 

pe teritoriul românesc. Astfel, opunându-se tradiției, modernitatea 

accentuează teoria formelor fără fond emisă de Titu Maiorescu, prin care 

„avem politică și știință, avem muzee, conservatorii, avem chiar o 

constituție. Dar în realiate toate acestea sunt producții moarte, pretenții 
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fără fundament [...] și astfel, cultura claselor mai înalte ale românilor este 

nulă și fără valoare, și abisul ce ne desparte de poporul de jos devine din 

zi în zi mai adânc” (Maiorescu, 1990: 94). 

 

Învățământul – contur și conținut 

Prezența teoriei maioresciene a formelor fără fond în publicistica 

eminesciană este importantă pentru aplicabilitatea sa. În ceea ce privește 

educația, „tinerii români se întorceau și se întorc în patria lor cu hotărârea 

de a imita și de a reproduce aparențele culturii apusene, cu încrederea că 

în modul cel mai grăbit vor și realiza îndată literatura, știința, arta 

frumoasă și, mai întâi de toate, libertatea într-un stat modern” (Ibidem: 

94). În cele mai multe cazuri, fondul nu era pregătit pentru ca, alături de 

forme, să ofere statului un produs aidoma celor din străinătate. Criticul 

Nicolae Manolescu susține că, la fel ca Maiorescu, „Eminescu nu găsea 

totuși că soluția constă în abandonarea goalelor forme împrumutate, ci în 

umplerea lor de conținut real” (Manolescu, 2008: 404), alături de crearea 

unei „civilizații reale” (Ibidem: 404). Iată, așadar, că Eminescu 

anticipează ideile lovinesciene legate de imitație, simbolism și 

diferențiere specifică. 

Analizând învățământul din spațiul românesc, vom observa că 

infrastructura crește - școlile, universitățile apar pe harta culturală și 

educațională a statului, fără a avea o strategie solidă: „am înființat două 

universități fără să avem școli primare și secundare care să poată 

alimenta măcar una” (Eminescu, Discuțiunea actuală asupra reformelor, 

1996: 134). Cu toate acestea, personalul oscilează între două extreme: 

nepregătitul ori studentul eminent cu aspirații spre evoluție. De altfel, din 

articolul lui Eminescu – Consiliul general al instrucției reiese că nu 

personalul școlar trebuie blamat pentru comportamentul non-didactic 

adoptat, ci însuși statul pentru lipsa resurselor: „...superficialitatea 

predării materiilor, ignorarea rolului pe care obiectele deosibite au a-l 

exercita asupra formării caracterului și-a inteligenței, încărcarea 

programelor cu materii de prisos, lipsa de control în întrebuințarea 

cărților didactice, căci cu cât o carte era mai rău scrisă cu atât era mai 

sigură de-a fi aprobată de ministeriu pentru introducerea în școale” 

(Ibidem: 130). Totodată, Maiorescu observă acest dezechilibru socio-

cultural, afirmând în articolul său, În contra direcției de astăzi în cultura 

română, faptul că „forma fără fond nu numai că nu aduce niciun folos, 
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dar este de-a dreptul stricăcioasă, fiindcă nimicește un mijloc puternic de 

cultură” (Maiorescu, 1990: 95). 

Reluându-și tonul declamator, Eminescu blamează și în 

Actualitatea slaba pregătire a profesorilor, care subminează importanța 

cunoașterii limbii române: „D. X. e plătit de stat ca să învețe pe studenții 

de la universitate limba română din punct de vedere filologic, istoria 

românilor, două obiecte pe care nu le cunoaște deloc. [...] Nu avem 

pretențiune ca profesorii noștri să fie genii” (Eminescu, 1996: 39). 

Maiorescu, la rândul său, prevedea o soluție care să restabilească 

echilibrul socio-cultural: „...toate mijloacele de care dispunem trebuiesc 

deocamdată concentrate la un învățământ mai elementar; școale mai 

multe și mai bune, profesori din ce în ce mai puțin ignoranți, încetul cu 

încetul gustul științei deșteptat în tinerime, și apoi speranța că peste 

câteva generații va începe și o mică activitate științifică originală în 

mijlocul nostru” (Maiorescu, 1990: 118). Cu toate acestea, oamenii 

publici se afirmă în această societate a dezechilibrului, lansând „cărți care 

de care mai rele, și mintea a sute de mii de cetățeni viitori se-ncarcă în 

lucruri abstracte și încâlcite, cu noțiuni inexacte” (apud.Spiridon, 2009: 

109), în timp ce studenții aspiră la funcții înalte în stat:„ tineretul școlit 

[...] vine la noi cu pretenția de a trece de-a doua zi între deputați, 

miniștri, profesori de Universitate, membri la Societatea Academică, și 

cum se mai cheamă acele mii de forme goale, cu care se-mbracă 

bulgărimea de la marginele Dunării” (Eminescu, Bătrânii și tinerii, 

1996: 52). De asemenea, clasa de mijloc se lasă coruptă de romanele de 

dragoste apărute în Franța, predominând Dramele Parisului, problematică 

analizată intens și demitizată de I. L. Caragiale în comediile sale. 

Întrepătrunse, atât țărănimea defavorizată, învățământul, cât și 

problematica evreiască constituie cauze care stau la baza formării unui tot 

unitar pentru modificarea României într-un stat liber, independent și 

modern – aidoma statelor occidentale. 

 

O lume utopică 

Amprenta publicisticii apare atât în proză, cât și în poezie, 

Eminescu oferind mai multe variante utopice ale armoniei sociale. 

Textele care utilizează un ton similar publicisticii scriitorului și care se 

folosesc și de conceptele ideologice specifice secolului sunt: Cezara și 

Scrisoarea III. 
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În Cezara, dovedindu-se un fiziocrat, Eminescu prin personajul 

său, Euthanasius, „rămâne adeptul unui stat ca așezământ al naturii și nu 

al inteligenței omenești” (Simion, 1964: 252). Însăși insula lui 

Euthanasius este un loc al regresiunii, în care personajele principale, 

Ieronim și Cezara, sunt reduși la arhetipuri, „căci se întâlnesc într-o 

perfectă nuditate, adică dezbrăcați de orice forme, eliberați de orice 

individuație” (Eliade, 2004: 17).  

Termenul de conservatorism în discursul eminescian ia forma, din 

perspectiva lui Nicolae Manolescu, a unui punct de vedere „organicist, 

monarhist, elitist și tradiționalist” (Manolescu, 2008: 402). 

Tonul eminescian este sugerat în Cezara prin imaginea infernală 

pe care Ieronim o are asupra lumii și care se aseamănă cu cele evocate în 

Demonism, Scrisoarea I, Scrisoarea IV, în care „pământul i se pare a fi 

un mușuroi în care viermuiesc, cu josnicele lor patimi, oamenii, ființe 

inferioare, conduse, în toate actele, de un instinct egoist” (Simion, 1964: 

241). 

În ceea ce privește relația dintre poezie și publicistică, 

Perpessicius susține că „era o neîntreruptă circulație și de foarte multe ori 

imaginile și expresiile poeziilor veneau să înnobileze articolele de gazetă 

și invers” (Perpessicius, 1983: 467). Scrisoarea III reprezintă o proiecție 

a publicisticii, a frustrărilor intelectualului captiv într-o societate nouă, 

aflată în decădere morală. De altfel, poemul „reprezintă în literatură și în 

satiră, chintesența șarjelor și pamfletelor pe cari Mihai Eminescu le 

îndrepta prin coloanele „Timpului”, în reprezentanți tipici ai politicii 

vremurilor acelora” (Ibidem: 465). 

Statutul pe care-l ocupa la cunoscutul ziar „Timpul” și privilegiul 

prieteniei cu Titu Maiorescu îi oferă lui Eminescu încrederea necesară în 

publicarea unor articole politice dure, al căror subiect să facă referire la 

diferite categorii sociale și etnice, la activitățile lor și la impactul pe care 

acestea îl pot genera asupra spațiului românesc. Contrastul dintre 

modernitate și tradiție se remarcă de-a lungul articolelor sale, din Icoane 

vechi și icoane nouă și din Națiunea română. Progres și moralitate, în 

care sunt prezentate situațiile sociale, politice și economice întâlnite în 

secolul al XIX-lea. De asemenea, teoria formelor fără fond, 

conservatorismul, xenofobia sunt ingrediente ale acestor articole de 

excepție, care vizează problematica evreiască, a educației și a țărănimii, și 

în care se sesizează un ton declamator, persuasiv, polemic și, mai ales, 
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naționalist. Din prisma prozei politice eminesciene, se poate afirma că 

aceasta, „deși se înglobează în cadrele largi ale jurnalismului, a creat o 

sensibilitate și a descătușat o pasiune naționalistă. Ideologia lui are un 

profund caracter sentimental” (Spiridon, 1994: 102). Așadar, Eminescu 

pledează în articolele sale, ca și în unele texte beletristice, pentru o 

societate armonioasă, care să respecte drepturile claselor defavorizate și 

să prețuiască educația ca mobil obligatoriu spre civilizație.  
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Abstract 

The work Socio-economic „harmonies‖ in Eminescu’s view is 

structured into three parts and presents Eminescu’s vision in the three 

important issues in the Romanian space at the end of the XIXth century: 

the Jews, the peasants and the education. The publicistic prose, 

particularised through Eminescu’s style of writing, illustrates the 

toughness of a time in the Romanian society, when the populist 

aspirations came in conflict with the modernity, eagerly awaited by young 

people. 

Being considered a tolerated nation, the jews took advantage of 

the availability of the government and started trading, learning 

Romanian and obtaining Romanian citizenship. The jews also started to 

live in rural areas, borrow the peasant’s habbits and corner the market. 

Regarding the young people, these chose to study abroad and then come 

back determined to turn the Romanian society into a reflection of Western 

Europe. However, this initiative was not embraced by conservatists 

because Romania did not have specialised institutions or well-trained 

people to create a proper environment for studying. The educational 

system could not have a solid basis in Romania because the teachers 

were poorly prepared, even though some educational institutions such as 

schools and universities already existed. 

Eminescu chose a very tough language to describe all these 

aspects, language that can be met especially in his publications. Most of 

the texts are written in shape of oral presentations and their aim is to 

influence the auditorium and to support the accuracy of his sayings. 

In conclusion, my work implies the study of some of Eminescu’s 

anthologies, such as: Icoane vechi și icoane  noi (New icons and old 

icons) and Națiunea română. Progres și moralitate (The Romanian 

nation. Progress and morality), in which I focused my attention upon the 

technics and the thoughts of Eminescu – seen in a different way,  a more 

controversial one. 

Key-words: Jews, peasants, harmony, modernity, tradition 

 

 


